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Abstract 

This paper aims at studying the epenthesis and deletion of the Arabic /m/,  /n/,  /l/,  
and /r/  sounds.  The study is descriptive in nature with a presentation of copious data.  
The varieties of Arabic include dialects, MSA, and CA.  Most changes are conditional 
or explained by some sound change processes, such as consonant harmony, 
assimilation, dissimilation, apocope, haplology, and syncope.  Phonological rules of 
most sound changes are stated and then drawn in notation.  The change is attested with 
all the four; that is, each of the four sonorants is epenthesized and deleted.  

 

 

I.  INTRODUCTION 

     The changes, discussed in the present work, 

will deal only with sonorant consonants; that is, 

epenthesis and deletion will be restricted to 

instances involving /m/,  /n/,  /l/, and  /r/.  

Changes will include the epenthesis and 

deletion of each of the four sonorant consonants 

in classical, standard and colloquial Arabic.  

Other phonological processes will describe 

minor sound changes pertaining to the sounds 

in question. 

  

 

 

 

 

 

Language Variety 

   Three categories of Arabic will be discussed.  

The three are Classical Arabic (henceforth CA), 

Modern Standard Arabic (MSA), and dialects 

(D) (Al-Qa ani, 1988:7). 

Examples of change will cover all the three 

varieties when possible.  The discussion will 

start with D first, then MSA, and finally CA. 
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     Almost all Arabic dialects with which the 

author has strong contacts are included except  

those  of  the  Arab  countries in north Africa.  

The Saudi dialects include those of Rufaydah, 

Shahrän, Qa n, Çasïr, Jïzän, and Tuhämah, 

all in the southern region of Eastern Province. 

Saudi Arabia.  Other Saudi dialects discussed 

are ijäzi, Najdi, and the dialects of the…. ? 

     If a change is given as taking place in "D", it 

refers to the dialect of Rufaydah, that of the 

author.  Examples from other dialects will be 

specified.  When no reference to a certain 

language variety is given, it refers to MSA, the 

standard or common language for all Arabs. 

     Sharafu d-Dïn (1984) is the only source on 

the Yemeni dialect.  Abdu t-Tawwäb (1983 and 

1988) is used for a few examples from different 

dialects.  Al-Ashbïli (1979),  Ibn  Jinni (1952),  

Al-Mousa (1984),  Shähïn (1985),  and  the  

script of the  Holy Qur?än are used for 

examples on CA.  These sources include the 

examples in texts from CA under different 

topics, but none of them discussed sound 

changes as such. 

II.     EPENTHESIS 

     This refers to the type of intrusion where 

one extra sound is inserted in a word.  It is 

known in Arabic as "ziyädah", addition. 

2.1      ø        →  m 

(1.1)   limäða ∂arabtahä  → lamu 

∂arabkamïh  'why did you beat her ? ' 

    2)  zayn   ma  zayn → zayn  um  ma  

zayn  'good and the like' 

    3)  li  → mäli    

 'it  is  mine,  for  me' 

    4)  zabïl → zambïl   

 'basket made of palm trees' 

In (1.1),  /m/  is inserted in Yemeni dialect of 

Ibb (?ibb).  (1.2) occurs in t------------------------

----------he dialect of Ba rain. One word is 

repeated and a new particle "?um"  'and the like' 

is inserted between the two.  (1.3) is popular in 

the Gulf area.  In addition, (6.b) serves a 

morphological function. 

   5)   barmïl  ← barrel 

 6a)   balaç, balç 'to swallow' 

   b)   balçüm  'gullet, esophagus' 

  7a)   alq 'throat, gullet' 

   b) alqüm     'gullet, esophagus' 

  8a)   zard  'chain, coat of mail' 

    b)   zardüm  CA  (obsolete) 

  9a)   xa  'to favor, single out  (s.o.)' 

    b)  xay üm                    CA  (obsolete) 

    In CA: 

10) baraç   & barçam 'to get taller' 

11) balas  & balsam 'to scowl,  glower'' 

12) fasa  & fas am 'to make 

room' 

13) dalaq  & dalqam 'to get     

              out of the scabbard  (sword)' 

14) *fawh → famm  'mouth' 

15) ?afwäh             'mouths' 
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     In CA,  /m/  is inserted in (b & c) to indicate 

number of more than one (dual and plural) in 

(1.16 & 17). 

16a) ?ant  ' (2PSM) you' 

    b) ?antumä ' (2PDM)   "  ' 

    c) ?antum  ' (2PPM)    "  ' 

17a) qumt ' (2PS /F) you stood up' 

    b) qumtumä ' (2PDM) ' 

    c) qumtum ' (2 PSM) ' 

     In (1.18-20),  /m/ is added to verbs in (c ) 

derived from form V verbs in (b) which is 

derived, in turn, from the infinitive in (a), and 

where there are two phonological processes, 

one feeds the other. 

18a) sakan  'become still' 

    b) tasakkan       "       " 

    c) tamaskan       "       " 

19a) dirç  'coat of mail' 

    b) tadarraç 'take up arms' 

    c) tamadraç    "    "      " 

20a) ni äq  'girth, belt' 

    b) tana aq 'to gird (o.s.)' 

    c) taman aq  "     "      " 

    ?as-Sämurrä?i (1983:135) mentions that the 

Arabic tribe of Tamϊm would add  /m/  as in 

(1.21). 

21)  ?ibn →  ?ibnim 'son, son of ' 

     In addition,  /m/  is prefixed to some verbs 

(a) to derive names of instruments (b) in (1.22 

& 23), and other nouns as in (1.24 & 25).  

Dialect speakers make their own infinitives out 

of verbs and nouns as in (1.26 & 27). 

22a) fata   'to open' 

    b) miftä   'key' 

23a) laçiq  'to lick' 

    b) milçaqah 'spoon' 

24a) katab  'to write' 

    b) maktab  'office' 

25a) akam   'to pass judgment, 

verdict' 

    b) ma kamah 'court' 

  26) ∂a ik  'to laugh' 

 ?u∂ ükah 'object of ridicule' CA 

 ma∂ akah   "       "       "      D 

  27) laçan 'to curse, damn' 

 laçn 'execration, imprecation'  CA 

 malçanah   "      "         D 

  28) a   → a am 

 'pebbles, little stones'       D 

2.2   ø → n  

 (2.1) talifün → talanfün      'telephone' 

     2) sijjil → sinjïl  'stones like dry mud' 

                         Persian 

     3) sukkar →   sunkar 'sugar' 

     4) sakkir →   sankir '(imp.) close" 

     5) yatabayyan → yinbän 

 '(s.th. will) appear to sight' 

     6) *tablaw   → ablün  'tableau' 

     7) *daraksiyu  → daraksün 'steering wheel' 

     8) *tilifizyu → tilifizyün'   T.V. set' 

     9) ?aç ϊk→?an ϊk       'I give you' (pres.) 

   10) dabbüs → danbüs       'pin' 

   11) dabb sah 'stapler' 
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   12) danbüši  'bewitchment'  

   13) tadabbas  'to be adhered to (s. th.). V 

   14) ?inglïzi→ ?inglaynzi 'English'

 (lang.) 

   15) hunna → hunnah      'they (fm.)' 

   16)  → hinnah 

   17) baytahunn → baythinnah 

  'their  (fm.)  house' 

   18) mä  ?aša? → mä  štinïš  

'I do not want' 

   19) ?akalti  → ?akaltayn

 'you (sg. fm.) eat' 

   20)  ?akaltaynah 

   21)  ?akaltinnah 

   22)  ?akilnih 'they (fm.) eat' 

   23)  ?aklayn 

   24) miç ïk →  miç innik '(I, he) give 

you' 

   25) šäyfik →  šäyfinnik  '(I, he) see you' 

   26) m äkïk → m äkinnik  'speaking to 

you' 

 27) tatabayyan → tinbän 

 '(3PSF) become plain' 

28a) sul äh    

 'power, authority'  

     b) sul än 'mandate; dominion; rule' 

     c) tasal an 'to become sultan or ruler' 

 29a) walad  'boy; child' 

     b) waldanah 'childhood; puerility' 

 30a) imär  'donkey, ass' 

     b) amranah 'stupidity' 

 31a) ?azçar 'highwayman, brigand; crook' 

     b) zaçranah   'maliciousness, meanness' 

 32a) irfah  'profession, craft' 

     b) arfanah 'professionalism' 

 33a) çar   'pimp; gay, cuckold' 

     b) çar anah 'prostitution' 

 34a) kufr           'atheism; profanity, unbelief' 

     b) kafranah       'infidelity; ungratefulness' 

Some changes above exemplify sound 

substitutions, i.e. sound fronting (2.1-9).  In 

(2.6-8), original forms (with asterisks) are 

believed to be the underlying representation 

(UR) as they are the closest to their French 

origin.  They are easy to explain.  The one in 

(2.6) is clear epenthesis of  /n/  finally.  The 

change in (2.7 & 8) is taken from the original 

written French forms 'direction' and  'television' 

respectively, though that final syllable is 

nasalized in French.  One is tempted to 

conclude that Arabic speakers may have come 

in contact with the French written form before 

the spoken.  But  /r/  was not added in many 

similar environments (e.g. "*duwsayh → 

duwsiyyah"  'dossier, file') despite the fact that 

the sound is present in the loan-word.  This 

process of adding  /n/  finally to loan-words is 

also attested in Sudanese.  In (2.3 & 4) the 

change involves velarization (2.3) occurs in the 

Jïzän area and ⇑aç d of Egypt.  The original 

form in (2.4) has a similar cognate in Aramaic.  

Those in  (2.24 - 27) are popular in the 

Southern and Eastern dialects of Saudi Arabia.  
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The second, (2.25), is perhaps on the analogy of 

"šäyif  ?innik" '(I) see that you…', while those 

in (2.26 & 27) are probably to break the initial 

consonant cluster. 

    In old dialects of CA,  /n/  is used for  /ç/ as 

in (2.9).  The same change continues in the 

Iraqi dialect.  This is a case of change from  /ç/  

to  /n/, but is listed under epenthesis since the 

change to sonorant consonants from non-

sonorants is beyond the scope of this work.  

Moreover,  /n/ is inserted in (2.10) in Iraqi 

dialect, while (2.11 - 13) are in the ijäzi 

dialect.  Example (2.14) is from the Eastern 

dialect of Saudi Arabia.  The form "hunna" 

'they (fm.)' in CA is kept in the area of Gh mid 

in Saudi Arabia as in (2.15), and in äšid in 

Yemen as in (2.16 & 17).  (2.18) is in Khobän 

in Yemen.  (2.19 & 23) are in ⇑ançä?,  while 

(2.20 - 22) are in the west of Yemen.  In 

addition, some Arabic dialects add  /-nah/  

finally to make infinitives out of verbs and 

nouns as in (2.29 & 34).  Similarly, ?as-

Sämurrä?i (1983:129) says that  /-an/  is added 

finally in the Iraqi dialect as in (2.35 & 36). 

  35a)   turäb  'dust, dirt; soil' 

      b)   tarban  'to become dusty; idle' 

  36a)  suxäm  'soot, smut' 

      b)  saxman    'to become black; irritated' 

He also adds (ibid) that in the south of Iraq, 

villagers often add  /n/  in the final position of 

verbs perhaps to lighten the final cluster of a 

semi-vowel and a consonant as in (2.37 & 38).  

This change also takes place in the Najdi dialect 

and dialects of the north of S.A. 

   37) ?äruw  → ?arü an 'I 

go' 

   38) ?üšuwf → ?ašüfan 'I see' 

     When loan-words are borrowed into a 

language, they undergo phonetically, 

morphologically,  and  lexically  conditioned  

sound changes.  The phonetic change in the  

Arabic word "?al-çüd" to the English 'lute' is 

due to the lack of  /ç/  in the inventory of 

sounds in English. 

     Abdu t-Tawwäb (1983:38) mentions that  /n/  

was inserted in the Andalusi (Spanish) Arabic 

around the tenth century C.E. as in (2.39 & 40).  

In late CA (2.40) was adopted elsewhere.  This 

is probably a way of breaking the gemination. 

   39) kurräsah → kurnäsah 

 'notebook' 

   40) çadabbas → çadanbas 

 'lion' 

     In CA,  /?/  is changed to  /n/  as in (2.41), 

while in (2.42  & 43),  /n/  is added to nouns to 

make adjectives (i.e. attribution). 

  41a)  ançä?  

 'the city of ⇑ançä? in Yemen' 

      b)  ançäni   '(s.o./s.th.) 

from, belongs to ⇑ançä?' 

  42a)  nafs      'psyche' 

      b)  nafsäni     'psychical, psychological' 
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  43a)  raw        'soul; spirit' 

      b)  raw äni     'spiritual' 

Also,  /n/   is added to singular nouns as a plural 

suffix or marker (2.44 & 45). 

   44) la m   → li män   

'meats (pl.)'   D 

   45) kaθïb    → kuθbän  'sandhills, 

dunes (pl.)'   CA 

In addition,  /n/  is added in (2.46 - 49) in D to 

adjectives, (c), derived from verbs, (a), on the 

pattern "FaÇLän", in addition to the CA forms 

(b). 

  46a)  wajiç    'to get sick' 

      b)  wajiç     'sick'       

     c)     wajçän 

   47a)  nadim     'to regret' 

      b)  nädim     'sorry'      

      c)    nadmän 

 48a)  halak     'to die' 

      b)   hälik     'mortal; perishing' 

      c)   halkän      

  49a)  mari∂     'to get sick' 

      b)  marï∂     'sick' 

      c)   mar∂än    

  

     In addition,  /n/  was added in final position 

of nouns to make diminutives (?as-Sämurrä?i, 

1983:136) as in (2.50). 

   50) xaldün, sa nun, çabdün, and jallün. 

     In CA,  /n/  is inserted perhaps to get rid of 

the gemination as in (2.51 & 52). 

   51) jaddal  → jandal  'to 

throw (s.th.) to the ground' 

   52) qa ar  → qan ar

  'to arch, span vault (s.th.)' 

     In another example, (b & c) are believed to 

have come from (a ) in (2.53).  If this is true, 

then  /n/  is epenthesized. 

53a) barah  → ?abrah      

'came with a proof, proved' 

      b) burhän       'proof (n.) 

      c) barhan     'came with a proof, proved' 

 

Also,  /n/ is believed to have been inserted in 

(2.54b) in Arabic to the Proto-Semitic form in 

(2.54a), (Amäyrah, (1988:33), then changed to  

/m/  before  /f/  in (2.54c).  In Hebrew it 

remains 'kippod'. 

  54a) *quffuð         'hedgehog'     qunfuð 

      c)   qumfuð 

This word has undergone in its historical 

development two sound changes, namely 

epenthesis of  /n/, as in (2.54b), then its change 

to  /m/ before  /f/, as in (2.54c) 

   55) sabal  → sanbal  

 'spikes grew (of a grain)' 

The epenthesis of  /n/  in (2.55) is believed to 

be the case since CA has the verb "?asbal"  '(the 

plant) has spikes growing'.  Also, the form 

"subülah" 'ear, spike (of grain)' is used in the 

dialect of Rufaydah. 

In CA,  /n/  is inserted in the following cases of 

affixation: 
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1- To regular verbs to mark the present tense of 

the form  

 "FaÇaL" → "naFÇaL"

 (1PPM). 

   56) qäm →  naqüm   'we stand up' 

   57) xaraj  → naxruj 

 'we get out' 

2- To form VII "inFaÇal". 

   58) alaq →?in alaq  ' to go off, take off' 

3-  As a dual marker. 

   59) walad → waladän     'two boys' 

4-  For nominative case in verbs. 

   60) ta∂rib → ta∂ribän  '(2PD)  beat' 

   61) ta∂ribün  '(2PP)' 

5-  As a suffix for emphasis in verbs. 

   62) naqüm  → taqümanna 

 '(2PSM) stand up' 

   63) naðhab → naðhabann 

 '(1PP) go' 

6-  To indicate speaker (1P) in verbs. 

   64) ∂arab → ∂arabani CA 'he hit me' 

   65)        ∂arabni  D 

7-   For "tanwïn", 'case endings, nunnation'. 

   66) walad    'boy' 

 waladun 'nominative', 

 "?ar-rafç" 

 waladan 'accusative', 

 "?an-na b" 

 waladin 'genitive', 

 "?al-jarr" 

8- As a plural marker in noun forms "FuÇLän" 

and "FiÇLän". 

   67) qur  → qur än  

 'round, flat loafs of bread' 

   68) bäb → bibän 'doors' 

   69) xarüf  → xirfän  

 'sheep (pl.)' 

9-      Marker for adjectives, of the form  

       "FaÇLän", from verbs. 

   70) sakir     → sakrän  

 '(3PSM) be drunk' 

    71) taçib   → taçbän  

'(3PSM) be tired' 

10- In attribution, adjectives from prepositions 

and nouns. 

    72) fann → fannän   'art → artist' 

    73) fawq  → fawqäni 

 'up → located higher, above' 

    74)  ta t     → ta täni 

  'below → located under' 

     It is also believed that (b) forms, used in 

dialects in (2.75 & 76), have come from (a)  

forms in CA. 

  75a) lamma    '(conj.) when, as, after' 

      b) lamman    76a) baçda 

       b) baçdayn  'later (on)' 

     ?as-Sämurrä?i (1983:128) says that  /n/  was 

inserted in CA in (b) not as case ending or 

nunnation but as an extra sound and separate 

orthographic letter, unlike nunnation.  This was 

necessary to distinguish the meaning from that 
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in form (a) as in (2.77 & 78).  This change is 

made for semantic reasons. 

  77a) ∂ayf    'guest' 

      b) ∂ayfin    'uninvited guest, sponger' 

  78a) raçš 'trembling, shaking'   v. 

      b) raçšin 'the trembling, shaking (s.th.) n. 

    79) ?ayy  → ?any 

 'which'  Egypt 

    80) aydali → aydal ni

 'pharmacist'   

    81) çaθθiri  → çanθiri '(adj.)  

plants that can live without irrigation' 

    82) muç ir → mutaça rin

 '(adj.) to look modernized' 

2.3            →    1 

 In Ca: 

  (3.1)  baççak &   balçak 

 'she-camel with so much fat' 

   2) baxxa  &   balxa  

 'to become thick (flesh; meat)' 

  3) ba a    &   bal a  

 'to   

     throw oneself to the ground' 

  4) ðäka &  ðälika 'that, that one' 

  5) täka &   tilka  

          'fm. of the demonstrative pronoun "ðäka" ' 

  6)  hunäk &  hunälik 'there, over there' 

  (3.7) occurs in the Eastern dialect of Saudi 

Arabia. 

       7) al ah  → al al

 'tomato paste' 

    This change, (3.7), is a case of consonant 

harmony, or in a more precise way syllable 

harmony; that is, when a consonant or a 

syllable becomes similar to a contiguous one.  

The change in (3.1 - 3) is to get rid of 

gemination by inserting  /l/. 

     Moreover, it is inserted in (3.8b & c). 

    8a)   ji?tu kay ?aräk   'I came to see you' 

b) ji?tu li ?aräk         

c) ji?tu likay ?aräk 

     In  some  dialects,  it  is believed  to  have  

been  inserted in (3.9b) since the two words 

have the same meaning.  The first, (a), is used 

in the Holy Qur?än, while the second, (b), is the 

recent form. 

    9a)  jub     'water well' 

       b) jilïb 

It is also inserted in (3.10) in the dialect of 

Khobän in Yemen. 

10) çäduh la yġaddi 'he is still eating lunch' 

11)  mufa a  → mfal a  'broad, flat; 

  broad-headed' D   

2.4 ø   →  r 
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      The changes in (4.1 & 2) take place in 

dialects when speakers tend to get rid of 

gemination by inserting  /r/. 

(4.1) haddam    →    hardam 'to tear, 

pull (s.th.) down' 

2) abbaq      →    arbaq 'to 

cover up (s.th.)' 

     In CA, the forms in (4.3 - 7) have the same 

meaning.  The second and third forms in each 

are derived from the first with the insertion of  

/r/  as a way of breaking the gemination  as  in  

(3.1 - 3)  above.   A similar change takes place 

in  English as in (4.10).   

While the change in (4.8) is attested in many 

dialects, the change in (4.9) is found only in the 

Eastern Province of S.A. 

     3) bašlaç      →   baršalaç  

   's.th. with no soul' 

     4) bagaθ     →   bargaθ & bargüθ 

  'flea' 

     5) bajjam    →   barjam  &  barjamah 

  'thickness of voice;  

 speaking rudely' 

     6) qa aç     →  qar aç & 

qar açah   'to cover up 

(s.th.)' 

     7) faqqaç     →   farqaç   

'to crack one's fingers' 

     8) *dazin    →   darzan       'dozen' 

     9) butaytus →   btayris       'potatoes' 

  10) dajjan    →   darjan         'to tame;  

domesticate (an animal)'   D 

   11) ba x    →   bar x 

 'watermelon'         D 

   12) idea    →   idear 

III. DELETION 

     This process involves the outright deletion 

or elision of a sound or its assimilation to 

another.  This is " aðf" in Arabic.  If the 

assimilation results in the gemination of the 

next sound, then the process may be seen, at 

least for our purpose here, as one way of 

deleting the first sound.  However, it is 

necessary to recall at this point that not all 

examples cited below are clear cut cases of 

deletion.  It was decided that discussing all the 

different examples pertaining to the four 

sonorant consonants is better than picking just 

those of outright elision which then serves a 

narrow purpose. 

3.1 m    →   ø 

     Through gemination,  /m/  assimilates before 

another  /m/  as in (5.1) with the deletion of the 

open (plus) juncture phoneme.  

    (5.1)  Kam maçak     →    Kammaçak 

  'how many do you have?' 

The two are separate in the stream of sounds 

when the suprasegmental phoneme, open or 

plus juncture, is used. 

In words in isolation,  /m/  is deleted in (5.2). 

      2)  amä im → amä  

 'tomatoes' 
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The change in (5.2) is a type of dissimilation; 

that is,  /m/  is dropped because it is present 

somewhere in the same word. 

      3) hal sa tajï?  ?am lä →  

mä  çid  jïš  ?awla  lä 

 'are you coming or not?'  

     4a) limäða →  'why' 

      b) → layh  Rufaydah 

      c) → limah 

      d) → layš  ijäzi 

      e) → limih amdä, Yemen 

       f) → lilmah ⇑ançä?. Yemen 

      g) → lumäm  Thalä, (θalä?) Yemen 

      h) →   lamuh Taçiz and Ibb, (?ibb) Yemen 

       i) → lamu Ibb (?ibb) Yemen 

       j) → mašän Shahärah, Yemen 

    5) mar aban bika   → abäbak

 'you are welcome' 

The change in (5.3) is in Yemeni dialect.  (5.4) 

shows how one CA form (a) changed to 

different forms in dialects. (5.4b & c) are 

Rufaydi, (d) ijäzi, and (e -i) Yemeni.  This 

change, (5.4), drops  /ð/  and other sounds such 

as the long vowel for ease of articulation.  The 

change in (5.5) occurs in Sudanese. 

     In dialects, most of the CA forms of 

pronouns: relative, indefinite, conjunctive, or 

demonstrative, simple and compound, lost their 

contrast for number, person, and gender. This is 

one of the major differences between dialects 

all over the Arab World and the standard 

varieties of Arabic (MSA and CA). 

     The change in pronouns in (5.6 - 11) with a 

difference in number and gender shows this 

clearly. 

 

      6)   ?anta       'you (2PSM)' 

 

      7)   ?anti       '  "       (2PSF)' 

 

      8)   ?antumä            '  " (2PDM)' 

 

      9)   ?antum         '  "   (2PPM)' 

          ?intu        

    10)   ?antunna                '  " (2PDF)' 

    

    11)   ?antunn            '  " (2PPF)' 

 

     In the last four CA pronouns, (5.8 - 11),  /m/  

and  /n/  are deleted with the syllabification 

vowels in dialects.  This process is known as 

apocope, the loss of a segment or segments at 

the end of a word.  In Arabic, it is know as 

"tarxïm".  The same holds for (5.2) above.  

Surprisingly, though, some dialects of the 

Eastern Province kept the original  /n/  of the 

last two, (5.10 &11), and replaced the  /m/  in 

the first two, (5.8 & 9), with the addition of 

length to the last vowel as in (5.12).  In Jïzän 

area, (5.13) is popular. 

   12) ?antün  'you (2PD/PM/F)' 

  13)   ?untun 
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     The same change occurs in suffixes of verbs 

reflecting number (5.14 - 17). 

 

   14) qumt          '(2PSM)  you stood up' 

   15) qumtumä                  ' (2PDM/F)   "   "    " ' 

  16) qumtum       qumtu   '(2PPM)        "  "   " ' 

  17) qumtunn                   '(2PPF)         "   "   " ' 

 

     Further,  /m/  is geminated in the process of 

compounding particles as in (5.18 & 19) along 

with the word boundary or open juncture. 

  18) ?ammä mä→ ?ammä     'as to, for' 

  19) ?am man→ ?amman   'or whoever' 

 

      Moreover,  /m/  is deleted from the CA 

forms in MSA and dialects as in (5.20 - 22). 

  20) ðaba tumüh → ðaba tüh

 'you killed him' 

  21) dafantumühä  → dafantühä

 'you buried her' 

  22)    hamamt → hammayt  

'(I) worry; intend, plan' 

  23)    kamf r     → k f r 

 'camphor' 

The forms in (5.20 - 21) are still used in the 

area of Ghamid in Saudi Arabia and some 

dialects of Yemen. 

 

3.2    n   → ø 

     The examples in (5.6 - 13) above also 

illustrate the deletion of  /n/.  In (6.1 - 3), when  

/n/  is clustered to another /n/ in successive 

order, the two become one geminated  /n/.  This 

is clear when form I of the verb, (a), is changed 

to form VII, (b).  These are not clear cases of 

deletion; but before the change took place, they 

were identified as two separate  /n/ sounds. 

   (6.1a)   nazaç 'to pull out' 

    b)  ?annazaç     'was pulled out, extracted' 

   2a)   na a      'to bump' 

    b)  ?anna a      'was bumped, thrusted 

(with head/horns)' 

       3a)   nafax 'to blow' 

b) ?annafax  'was blown, puffed, 

inflated' 

         4)   bayna nä  → baynnä 

 'between us' 

         5)   tajannant 'I became mad, crazy' 

         6)   çindana → çidna 'we have' 

         7)   simint  → simït 'cement' 

         8)   bint    → bitt 'girl' 

         9)   sinima    → s ma 'cinema' 

       10)   ?anti     → ?itti 'you (2PSF)' 

       11)   ?anta     → ?itta 'you (2PSM)' 

       12)   našar     → wašar '(he) sawed (s.th.)' 

       13)   minšär  'saw (instr.) 

       14)   ban alawn    →ba lün  'pants, trousers' 

 

     (6.12)   takes place in the dialect of 

Ba rain.  The change in (6.4) is a form of 

haplology (see 7.36 - 38 below), or 

dissimilation.  In the Eastern Province, (6.6 & 

7) are quite common.  The ones in (6.8 & 9) are 

more common in the Egyptian dialect of 
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Arabic.  In the Najdi dialect of Saudi Arabia 

(6.12) occurs.  (6.11) is Iraqi. 

 

     The next changes occur across word 

boundary. 

    15) min  ?al  çayn → milçayn

 'from the eye' 

     In family names where "bin" means 'son of' 

as in (6.16 & 17),  /n/  assimilates to the 

following  /m/. 

    16) bin mil ah   → bimmil ah 

    17) bin murzüq    → bimmarzüq 

 

     It is believed that the identical or close 

points and/or manners of the articulation of 

these sounds are behind this change.  In this 

case, it is hard to pronounce sounds 

appropriately if they are close or identical in 

articulation and come in successive order. 

     Moreover,  /n/  in final position of 

morphemes is assimilated (i.e. geminated) to 

sonorants occurring at the initial position of 

words as in (6.18 - 33, 40 & 41).  Those 

examples and the ones above are exemplified in 

rules [1] and [2] below. 

      

m 

            w 

[1]     n →     ø     /    v _____  #      y       v 

    

                       C i 

         +  son 

[2]     n →    C i /  n # __  #  (V)   -  vocalic 

 

   18) lan yajid→ layyajid 

 'will not find' 

   19) lan yahdi→ layyahdi 

 'will not rightly guide' 

   20) man yakün→ mayyakun 

 'who can be' 

   21) man yafçal→ mayyafçal 

 'who can do' 

   22) ?an yafqah→ ?ayyafqah  

'to understand, comprehend' 

   23) man wa äk→ mawwa äk 

 'who advised, directed you?' 

   24) çan man→ çamman 

 'for whom?' 

   25) çan mä →    çammä  'about what…' 

   26) man maçah→ mammaçah 

 'who is in his company?' 

   27) ?in minkum→ ?imminkum 

 'that some of you' 

   28) ?ayyin min → ?ayyimmin 

 'whoever it may be' 

   29) min maðäqah → mimmaðäqah 

 'from its taste' 

   30) min nürah → minnürah 

 'from Nourah' 

   31) min nu fah → minnu fah 

 'from a sperm, drop' 

   32) ?an ra  → ?arra  

 'was compressed' form  VII 
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   33) ?an ra?äh → ?arra?äh 

 'if he sees him' 

   34) šanyhä   'he hated her, it' 

   35) çinwän   'address' 

   36) ?anmä    'forms, 

shapes' 

   37) ?anmalah  'fingertip' 

   38) xatan müsa  'Mousa was circumcised' 

   39) xatam müsa → xatammüsa 

 'Mousa finished s.th.' 

In (6.18 - 23),  /n/  is  assimilated  when  

gliding  to  /y/  and  /w/.   In (6.24 - 29),   /n/  is 

assimilated to  /m/.  In (6.30), it is assimilated 

or geminated to the next /n/.  In (6.36), /n/ is 

assimilated to /r/.  Examples in (6.34 - 37 ) 

show that the change described in [2] takes 

place only over word boundary but not within 

words.  In (6.38),  /n/  is retained probably to 

make a distinction in meaning between that 

sentence and the one in  (6.39) both in D. 

 

     The vowel between brackets, in rule [2], is 

optional.  However, it is clear and subject to 

elision in (6.40 & 41). 

 

   40) bani l ärθ → bal äriθ

 'people of " äriθ" (a tribe)' 

 

   41) bani l ?a mar → balla mar 

      's. o. attributed to the tribe of "?a mar" ' 

 

     Arab phoneticians ascribe this total loss or 

assimilation of one of the two contiguous 

sounds to their identical or close  places and/or 

manners of articulation.  (see Al-Ashbïli, 1979). 
   

   In CA,  /n/ is deleted in (6.42 - 52). 

    42)   munðu   → munð →muð   'since' 

    43a)   na nu      

'we' 

      b)   →  in 

      c)     →  ni nä 

      d)   →  ?in in 

      e)   →  innä 

      f)   →  ?innä 

    44)   ?antunna →     ?intu    'you (2PDF)' 

    45)   ?antunn → ?intu 'you (2PPF)' 

   46a)   mä na nu → 'we are not' 

      b)   → manna 

      c)   → mä in 

    47)   ?innani → ?inni 'that I (am)' 

    48)   ?innanä → ?innä 'that we (are)' 

    49)   ?annanä →  ?annä 'that we are' 

    50)   lakinnanä → läkinnä 'but we are' 

    51)   ka?annanä → ka?annä 'we are like..' 

52)  çallani     →   çalli 'I may …'  (6.86) 

53)  afwän→ afä 'hard barren rock' 

54)  li tafçalann →li tafçal '(imp.) you do' 

55)  nusakkinann → nusakkin '(we) calm (s.o.)' 

56)  ?uzayyinann→?uzayyin'     (I) adorn, decorate' 

57)  yubayyinann→ yubayyin '(he) make clear, plain' 

58) yastajïbün→yastajïbu 'to react, respond'     X 

59) yaðunnün →yaðunnuw'to think, believe'    II 
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60) yastafizzuwnak →yastafizzük 'excite, agitate you' X 

61)yastajwibuwnak→ yastajwibük'interrogate you' X 

 

    Changes in (6.43 - 45) are types of 

dissimilation to avoid the repetition of the same 

sound in the same word.  Those changes are 

from CA to D.  While the dialects of Qa än 

and Shahrän dropped the  /n/  in (6.43b),  Çasïri 

dialect kept it in (6.43d).  The Najdi dialects 

dropped it in (6.43e & f).  In (6.46c) speakers 

of Yemeni dialect in Taçiz area kept the  /n/   

sound.  Some CA pattern II verbs ending in  /n/  

with geminated  /n/  added for emphasis lose 

the last syllable "-ann" in MSA and dialects as 

in (6.54 - 57).  MSA and dialects tend to drop 

the final  /n/  in  CA verbs such as those in 

(6.58 & 59) even if the sound is followed by the 

object marker, the pronoun "-ük"  'you' as in 

(6.60 & 61).  The change in (6.47 & 48) is 

perhaps a result of the elision of the medial 

vowel, and subsequently the avoidance of 

having a cluster of three consonants. 

   62a)   ?aymunu  ?aĻĻäh 'I swear to God' 

      b) → ?aymunu Ļ-Ļäh 

      c) → ?aymu Ļ-Ļäh 

      d) → ?amu Ļ-Ļäh 

      e) →  munu Ļ-Ļäh 

      f) →  mu Ļ-Ļäh 

 

In CA, (6.62) developed into five forms 

(b - f) (Abdu t-Tawwäb, 1983:100). 

In compound particles,  /n/  is lost as in (6.63 - 

67, 69 & 74 - 78).  (6.77) takes place in the 

recitation of the Holy Qur?än  (S.V.104). 

  63) ?in lä →?illä     'if not; except; only' 

  64) ?in lam →?illam      'if not' 

  65) ?an lan →?allan  'not to' 

  66) ?an lä →?allä      'that … not, in order that' 

  67) man lam→mallam 'who did not…' 

68) min lazmik→millazmik 'who is holding you?' 

69) ?an laysa →?allaysa 'it is nothing but…' 

70) ?an lä  ?iläh→?allä ?iläh  

'that there is no god…' 

71) min ?al-bäb→milbäb 'from the door' 

72) min ?annabi→ minnibi 'from the prophet (pbuh)' 

73) çan ?annabi→ çan innibi  'by, from, for the        

    prophet (pbuh)' 

74)?inna mä →?immä 'or, either… or; if' 

75) çan mä →çammä 'about what' 

  76) ?in mä →?immä 'if not…' 

  77) min mä→?immä 'from what' 

  78) min man→mimman    'from whom' 

  79) ?ašyä?in ?in→ ?ašy ?a ?in 'things (that) if' 

  80) tabban lak→ tabbal lak 

 'may evil befall you, may you perish' 

  81) ladunk →ladayk   'in your possession' 

 ladun →ladu ' "  (s.o.)       "         ' 

  82) nunji →nujji   '(we) save (s.o.)' 

The deletion in (6.81) is perhaps to avoid 

velarization.  The change in (6.82) is in the 

Holy Qur?än (S. XXI. 88).  The change in 

(6.73) is blocked in order to distinguish the 
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output from that in "çalä ?annabi  →   çannabi"   

'(on) upon the prophet (pbuh)'. 

     The plural 'years' has three forms in MSA 

and dialects, "siniyy", "sinïn", and "sanawät".  

The last is more popular.  The first may have 

been a form in one of the old dialects of CA to 

which /n/  was later added. 

83) anant → anayyt I thought, believed' 

84) tahïnann   →  tahïn 'be of little importance' 

85) ta∂ribann →  ta∂rib    '(2PM) beat' 

In (6.84 & 85) the corroborative "nün" is 

deleted. 

Moreover,  /n/  is deleted in the 

following cases (6. 86 - 98). 

    1- At the end of verbs indicating number and 

gender. 

86) laðä?iqün l-çaðäb  → laðä?iqu

 'they will be tasting' 

     2- In the present tense form of the verb  

"kän"  'to be'. 

87) lam ?akun baġiyyä→ lam ?aku  

'I was not' 

    3- The supporting "nün", or that of 

protection, "nün"?al-wiqäyah" with the 

particle "laçalla", with accusative noun 

immediately following. 

88) laçallani → laçalli  

 'perhaps, maybe I would…' 

89) laytani  → layti  

 'I wish' 

4- The light corroborative,  "nün" ?at-tawkïd 

?al-xafïfah". 

90) lita∂ribann→ lita∂rib      'you beat' 

91) ?uxrujna→  ?uxruju     'you go out' 

5- To accommodate the poetic rhyme and 

meter. 

92) min ?al-mä? → m il-mä? 

 'from the water' 

       çala l-m ? →çalm ? 'on the water' 

6- The vowellessness (lack of vowel) of 

"?annün ?as-säkinah" in the final 

position. 

93) ladun ?a - aläh→ ladu - aläh 

 'at the prayer' 

7-  The "nün" in "-ni", the first person singular 

object marker.  When suffixed to the five verbs: 

yaFÇaLün, taFÇaLün, yaFÇaLän, taFÇalän, 

and taFÇalïn, it tends to drop as in (6.94 - 98). 

94) ya∂ribünani →ya∂ribüni '(3PP)beat me' 

95) ta∂ribünani →ta∂ribüni   '(2PP)      "      ' 

96) ya∂ribänani →ya∂ribäni '(3PD)   "      ' 

97) ta∂ribänani →ta∂ribäni   '(2PD)      "      ' 

98) ta∂ribïnani →ta∂ribïni  '(2PSF)      "      ' 

In (6.88),  /n/ is adjacent to   /l/.  Therefore, it 

drops.  This fact alone is tempting to draw a 

general rule.  However, it does not take place 

everywhere. 

3.3 1    →       ø 

     With the so-called  "šamsiyyah", the 'sun' or 

'solar' letters, (+ coronal) sounds,  /l/,  in the 
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definite article  "?al"  'the', is assimilated to the 

coronal sound it precedes as in rule [3] below.  

Coronal sounds are:  /t/,  /d/,  /∂/,  / /,  /θ/,  /ð/,  

/ /,  /s/,  / /,  /z/,  /š/,  /j/,  /n/,  /l/,  and /r/.  

Noncoronal sounds are called "qamariyyah", 

the 'moon' or 'lunar' letters.  This sound change 

is documented to date back to the fifth century 

C.E.  This assimilation occurs with [+ coronal] 

sounds except  /j/  in MSA.  That same 

assimilation occurs with /j/ in the acquisition of 

Arabic by children and continues in the adult 

language in ijäzi and Sudanese dialects. 

 

  + vocalic       C i 

 [3] 1 → C i  / #  -  tense    __  #    + cor 

 

In Sudanese Arabic, /l/  is deleted as in (7.1 & 

2). 

7.1) walad xalïfah  → wad xalïfah 

 'son of Khalifah' 

   2) walad madani → wad madani 

 'son of Madani' 

In many dialects, it is deleted as in (7.3); and in 

(7.4) in ijäzi, Sudanese, and Egyptian 

dialects. 

   3) çalašän →çašan    'because' 

   4) walad → wäd 'boy, son' 

   5) lam taçud äli ah→ ma çäd tu lu

 'it is no longer good' 

 (7.5)  is in Rufaydah and ijäzi dialects.  The 

loss of a medial sound or syllable is a form of 

syncope. 

     In (7.6 - 11),  /l/  is deleted before  /n/.  In 

(7.12 - 14) it is deleted before  /Vn/. 

    6) fa alnä → fa annä 

 '(we) set forth in detail' II 

    7) fa∂∂alnä → fa∂∂annä 

 '(we) give preference'      II 

    8) qullnä →qunnä '(we) said'  Past 

    9) ?anzalnä→ ?anzannä 

 '(we) sent down, revealed' II 

  10) jaçalnä →jaçannä '(we) made' 

  11) bi l-näs →bi nnäs 'with people' 

  12) sallim lannä →sallim innä 

 'hand in to us' 

  13) kullanä →   kunnä   'all of us' 

  14) jïb lannä→  jïb innä 'bring for us' 

     Those in (7.15 - 22) are in the Yemeni 

dialects.  (7.16 - 17) are in ⇑ança?,  (7.18) in 

ajür, and (7.19) is in Taçiz (Sharçab).  Those 

in (7.20 & 21) are in Khawlän (⇑açdah) and  

Taçiz  ( ajriyyah)   in  Yemen.  In (7.20 - 22),  

the 'moon'  /l/   "?al-qamariyyah"  is treated like 

the 'sun' "?aš-šamsiyyah" which then gets 

deleted in the dialects of Khawlän (⇑açdah) and 

ajriyyah (Taçiz) inYemen. 

  15)?iddi lanä  →  ?iddinä 'give to us' 

  16) qul lanä    →  qunnä 'say to us' 

  17) ?ijlis  →?ijjis     '(imp.) set down' 

  18) qul lahum → qullum'(imp.) say to them' 
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  19) qul lah →qullu' (imp.) say to him' 

  20)?al abb→?a ab  'the grains, seed' 

  21)?al baqarah→   ?abbaqarat  'the cow' 

  22)?al bäb →?ibbäb  'the door' 

  23) liyumlil  →liyumli 'to dictate' 

  24) lillähi  → lähi             '(to) God ..' 

  25) çalä l-bäb→ çallbäb 'on (at) the door' 

The change in (7.23) is from CA, as in the Holy 

Qur?än (S.II.282), to MSA.  The same holds for 

(7.24). 

      In addition,  /l/ is deleted in the following 

cases (7.26 - 32). 

1- "li", or "läm" ?at-taçlïl" is used to indicate 

the purpose for which, or the reason why, a 

thing is done. 

 26) likay→kay       'so that, in order that' 

2- The requisitive "läm", or "li" or command, 

"läm" ?al-?amr". 

   27) liyafçal→yafçal 'do' 

3- The "läm" of the correlative, "läm ?al-

jawäb", of "law" and "lawlä".  In other words, 

the "lä" that corresponds to, or is the 

complement of "law" or "lawlä". 

28)   law našä?u lajaçalnähu → jaçannähu

 'we make him' 

4- The subsidiary "läm", "?al-mü i?ah lil-

qasam" the "lä" that smoothes the way for 

the oath. 

29) la?in jä?a→ ?in jä?a     ' if he comes' 

5-  The definite article "?al"  'the'. 

30) çala r-ra bi wa s-saçah → ra ban wa           

       siçah 'most welcome' 

6-  "lä" that denies the whole genus  

      "lä ?annäfiyah liljins". 

31) lä rajul wa lä ?imra?ah→ la rajul wa  

       ?imra?ah      'not a man nor a woman' 

 

7-   to adjust for the poetic rhyme and meter. 

   32) çala ?al-mä? → çal-mä?

 'on, above the water' 

         In some most recent borrowings from 

English,  /l/  is deleted in (7.33 & 34).  The 

original words in (7.33) have two identical 

syllables; one was modified in the changed 

form.   Also,  three  sonorant  consonants  were  

present;  one was deleted.  Moreover, the 

original form has a cluster of four consonants; 

D had to break that sequence by dropping one. 

   33) rawlz rawiyz   → rawzräyiz

 'Rolls Royce (a brand name)' 

   34) staynlis stïl  → sunstïl 

 'stainless steel' 

     In English,  /l/  is dropped when adjectives 

ending in '-ly' are used as adverbs in order not 

to repeat the same syllable as a way of 

dissimilation as in (7.35). 

   35) *livelily → lively  

 as in 'he stepped lively' 

     When prepositions or particles having  /l/, 

like "çala" 'on' or "li"  'for', come before nouns, 

beginning with  /n/  and prefixed with the 

definite article  "?al"  'the', the same change 

takes place, dropping with it other sounds like 

/-a?a-/  as in (7.36 - 38). 
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   36) çala ?al nabi → çannibi    

 'upon the Prophet (pbuh)' 

   37) çala ?al namä  →

 çannamä   

'to (the city of) Namä ' 

   38) li il nama  → linnama 'for the boy' 

   39) çalayy i  al q→ çat q   '(I) 

divorce' 

   40) xallan  → xann  '(imp.) you  

             (2PS) lets us' D 

   41) rijl → ?ijr 'leg, foot' 

   42) hal ra?ayt → harra?ayt

 'have you seen?' 

In these examples two syllables are nearly 

similar 'li' with 'il' and 'la' with 'al'.  As a form 

of deletion, an entire syllable may be deleted 

when it is identical to another.  This form of 

change is known as haplology; that is, the 

omission of some of the sounds occurring in a 

sequence of similar articulation.  In the Zahrani 

dialect in Ghamid area of Saudi Arabia (7.39) is 

common. (7.41) is in some dialects in Palestine, 

Jordan, Syria, and Lebanon. (7.42) is a case of 

degemination  "fakk il ?idġ m". 

3.4 r    →      ø 

   Examples in (8.1 - 5) show how  /r/  drops. 

 (8.1) (Sanskrit) zrinjabayra →  

(Arabic)        zanjabïl 'ginger' 

     2) markä ~ matkä 'couch, sofa' D 

     3) darfah → daffah  'leaf  

(of a double door/window)' 

     4) qarnabï  → qannabï

 'cauliflower' MSA 

     5) xadarnag   → xadannaq   'spider' CA 

     6) çi r n → çi n   'twenty' 

In (8.3 - 5),  /r/  is deleted and the next 

consonant is geminated.  Arabic has the 

tendency to break the gemination of one 

consonant by inserting one of the sonorant 

consonants before the geminated sound which 

eventually becomes ungeminated.  However, 

changes in (8.3 - 5)  go in the opposite 

direction.  The change in (8.3) is from MSA to 

D, whereas in (8.4 & 5) it is in CA and MSA.  

Also,  /r/  is deleted along with   /m/  in the 

Sudanese in (5.5).  In English,  /r/  is deleted in 

(8.7 - 9) in one syllable because of its presence 

in the following syllable.  This change is a form 

of dissimilation. 

     7) surprise → suprise 

     8) library  → libary 

     9) governor → govenor 
 

IV. CONCLUSION 
 

        It was found that all the four sounds accept 

epenthesis and deletion with no exception 

almost in the three varieties (categories) of 

Arabic.  The direction of change is shown 

below. 

 

        → m 

        → n 
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        → l 

        → r 

        →  

      m  →   

      n  →   

      l  →   

      r →  

     In the previous pages, changes are either 

stated in phonological rules or attributed to 

some phonological processes of sound change.  

Changes occur both within words and across 

word boundaries.   Sound changes take place in 

the spoken language first then, with the passage 

of time, establish grounds in the written form of 

the language as has been the case in most 

languages.  For example, the forms "min mä" 

and "çan mä" 'from what…' and 'about what…' 

have phonetically and orthographically become 

"mimmä" and "çammä" respectively. 

 

     Epenthesis and deletion of Arabic's four 

sonorant consonants is subsequently found to 

be one of the frequent changes among Arabic 

consonants.  When it comes to the process of 

deletion alone, the voiceless glottal stop 

"hamzah", may rank first in the quantity of 

change.  With the exception of this, dialects and 

MSA have shown that sonorant consonants 

greatly affect the system and patterns of sounds 

in Arabic phonology. 

 

     While 'language' is 'systematic' and a 'system 

of systems', it is 'arbitrary' and 'conventional'.  

It is 'universal' but 'unique'.  Similarly, sounds 

change by what is known as  dissimilation;  that  

is  becoming less like a neighboring sound. At 

the same time, they change in what is known as 

consonant harmony or neutralization; that is 

becoming similar to a neighboring sound.  With 

this in mind, it cannot be asserted that language 

is going through a state of imbalance; nor can it 

be said that this change is systematic. 

Language, like its speakers, must be said to be 

(alternative) subject to constant flux and 

change. 

 

     However, in the acquisition of language, 

children tend to make the same changes as 

adults.  This in itself has a remarkable 

significance.  Children start demonstrating 

these sound changes before formulating a 

complete linguistic knowledge or competence 

of their native language.  These deviations from 

the general norm of sound system and patterns 

are inherent in the vocal system in the sense 

that they are a result of the mechanisms of 

simplifying the production of sounds in relation 

to each other.  Therefore, these sound changes 

seem to fill gaps in the sound systems of all 

natural languages.  It is in this respect, in 

particular, that the series of articles of which 

this is the third may be seen to have universal 

applicability in the creation of language as a 
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phenomenon and to the rich diversity of 

languages which exist today. 

     In the remaining lines, an approximate 

number of reasons behind these sound changes 

will be given.  The following are general 

reasons. 

     1.  Perversion and phonetic corruption of 

some words, "ta rïf", as a result of changes 

and distortions in the writing of old Arabic texts 

before the invention of printing machines. 

      2.  Haplography,"ta ïf", of graphic dots 

or diacritic marks before printing. 

     3. Tune or melody in the recitation of the 

Holy Qur?än. 

      4.  Accommodation of the poetic rhyme and 

meter (deletion: 6:92 and (7.32). 

       5. Borrowing. (epenthesis: 2.6 - 8) 

(deletion: 7.33 & 34). 

     6.  Language acquisition by children. 

7.  Imperfect language learning by non-native 

speakers of Arabic. 

8. Avoidance of unfavorable or taboo 

expressions. 

    The following are some of the special 

reasons.  Those about 'epenthesis' are 

represented in (A) while the ones in (B) 

represent 'deletion'. 

A.1.   Sonorant consonants (SC) may be 

inserted to break gemination (2.39, 40, 51 & 

52; 3.1-3; and 4.1, 2, 6 & 7). 

A.2.   SCs may change on the analogy of 

existing forms (2.25). 

A.3.   SCs are inserted to break consonant 

clusters (2.26, 27, 37 & 38). 

A.4.   SCs may be inserted to establish some 

consonant harmony (3.7). 

     A.5.   SCs may be inserted for semantic 

effect (2.6 - 8). 

     B.1.   In general, there is a tendency in 

Arabic to break the gemination by inserting a 

SC.  However, there  is a counter change.  

When two SCs co-occur in one cluster or in 

contiguous positions, it is likely that one of 

them drops.  (dissimilation & haplology) (5.2, 

6.4, 7.36 - 38, and 8.3 - 5).  The same holds for 

whole syllables consisting of SCs.  In (9.1 - 3) 

below, two of the four sounds appear in 

adjacent positions.  Hence, one drops as it is 

hard to pronounce the two in one cluster.  

Moreover, the change was necessary to break 

the sequence of three consonants. 

  (9.1)   Marlburu ' a brand name of 

cigarettes' 

      2)          →  malburu 

      3)        →  marburu 

 

B.2. Due to the influence of neighboring sounds 

SCs are deleted (assimilation) (6.18 - 33). 

B.3. SCs may drop in one position if they are 

present somewhere in the same word 

(dissimilation) (6.43 - 45). 

B.4. SCs may drop at the end of words 

probably for economical reasons (apocope) 

(5.2 & 8 - 11). 
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B.5.  SCs may drop to avoid velarization (6.81). 

B.6. SCs may drop from medial position of 

words again for economical reasons 

(syncope) (7. 1 - 5). 

 

       



AL-LISSAN AL-ARABI                  
 

 
 

 

REFERENCES 

 

Al-Ashbïli, Ibn Ça für.  (1979),   ?al-

Mumtiç fi t-Ta rïf.  Beirut:  Daru l-?äfäqi l-

Jadïdah.  2 Vols. 

Abdu t-Tawwäb, Ramadhän.  (1983).  ?at-

Ta awwuru l-Luġawiy: Ma ähiruhu wa 

Çilaluhu wa Qawänïnuh.  Cairo:  Maktabatu l-

Xänji. 

---------- (1988).  Bu üθun wa Magälät fi l-Luġah.  

Cairo:  Maktabatu l-Xänji. 

Amäyrah, Ismäçil A mad.  (1988).  ?al-

Mustašriqün wa Manähijhumu  l-Luġawiyyah.  

Irbid, Jordan:  Daru l-Malä i. 

ammoudah, ⎡ahir Sulaimän. (1983).  ähiratu l-

Haðf fi d-Darsi  l-Luġawiy. ?al- 

?iskandariyyah, Egypt:  ?ad-Däru  l-Jämiçiyyah. 

Ibn Jinni, Abdu  l-Fat   Çuθmän.  (1952).  ?al-

Xa ä?i .  Beirut:  Daru  l-Huda.  3 Vols. 

Al-Mousa, Nihäd.  (1984).  ?an-Na t fi l-Luġati l-

Çarabiyyah.  Riyadh:  Daru l-Çulwüm. 

Al-Qa ani, Duleim Masoud.  (1982).  "Classical 

Arabic Consonants".  Unpublished 

 paper.  Washington, D.C.: Georgetown 

University. 42 pp. 

------------- (1988).  "Semantic Valence of Arabic 

Verbs.  Unpublished Ph.D. dissertation.   

Washington, D.C.: Georgetown University.  2 Vols. 

The Holy Qur?än.  (1938).  Translated by 

Abdallah Yousuf Ali.  Beirut: Daru l-Fikr. 

Al-Räzi, Imäm Mo ammad Ibn Abi Bakr.  (1992).  

Muxtäru -⇑i ä . Beirut: Librairie  

du Liban. 

?as-Sämurrä?i, Ibrähim. (1983).  Fiqhu l-Luġati l-

Muqäran.  Beirut: Daur l-Çilm  

lil-maläyiyïn. 

Shähïn, Abdu -⇑abür.  (1985).  Fi t-Ta awwuri 

l-Luġawiy.  Beirut:  ?ar-Rizälah. 

Sharafu d-Dïn, A mad ussein.  (1984).  Diräsät 

fi Lahajät Šamäl wa Janüb ?al-Jazïrati l-

Çarabiyyah. Riyadh:  Ma äbiçu  l-Farazdaq. 

Wehr, Hans.  (1974).  A Dictionary of Modern 

Written Arabic.  Edited by J. Milton  

Cowan.  Beirut: Librairie du Liban. 



AL-LISSAN AL-ARABI                  
 

 
 

 

LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 

The phonetic transcription system: 

Arabic Consonants 

   Place of Articulation 

 

Manner 
 

of 
 

Articulation B
ila

bi
al

 

La
bi

od
en

ta
l 

In
te

rd
en

t
al

 

A
lv

eo
la

r 

A
lv

eo
-

pa
la

ta
l 

V
el

ar
 

U
vu

la
r 

Ph
ar

yn
ge

al
 

G
lo

tta
l 

*   *  

Stops 
VL    t   k q  ? 

VD b   d d       

Fricatives 
VL  f     θ s  š  x  h 

VD      ð   z   ġ ç  

Affricate       j     

Nasals m     n      

Lateral      l      

Trill      r      

Semivowels w      y     

 

VL : Voiceless 

VD : Voiced 

* : Emphatic 
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Arabic Vowels 

 Front Central Back 

High 
Short i  u 

Long ï  ü 

Low 
Short  a  
Long  ä  

 

* Unacceptable, ungrammatical; historical 
reconstructed  form, protoform 

 Nil  (zero occurrence) also used for [th] 

# Word boundary 

I-XV Arabic verb forms, patterns(I-X and XI-XV) 

1PPM/F First person, plural, male/female 

2PDF  Second person, dual, female 

3PSM  Third person, singular, male 

C  Consonant 

CA  Classical Arabic 

D  Dialect 

fm.  Female 

imp.  Imperative 

MSA Modern Standard Arabic 

o.s. Oneself 

pl. Plural 

pbuh Peace be upon him (the Prophet) 

S. Sürah   (Chapter of the Holy Qur?än) 

s.o. Someone 

s.th. Something 

sg. Singular 

± son Sonorant 

UR Underlying representation 

V Vowel 

± voi Voice 
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N o t e s 

 

 

¹This article is the third in a series of three on Arabic sonorant consonants.  The first, The 
Nature of Arabic Sonorant Consonants, was published in N°50  The second, Interchangeability 
among Arabic Sonorant Consonants, was published in °53. 

 

 

 

 ²I would like to express my profound gratitude to my colleagues A. Probst and A. Campbell 
who were kind enough to read earlier drafts.  I am particularly indebted to H. Bell and M. Ennassiri 
whose very helpful suggestions, meticulous reading, and interest in a work of this nature have been 
invaluable and much appreciated.  Any shortcoming in this work is mine alone. 
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  )1( ف املصطلحيــالتعري
 Bruno de Bessé : كتبه                        

  (*) حممد الزكراوي: ترمجه                          
  

هل يوجد شيء امسه التعريف املصطلحي؟ وإذا 
فما هي  –وحنن نفترض ذلك  – كان موجودا

خصائصه؟ وفيم خيتلف عن التعريف املعجمي وعن 
ترك معهما يف أمر أو أكثر؟ التعريف املوسوعي؟ وهل يش

وما هي املبادئ الواجب اعتمادها يف حترير التعريف 
هذه األسئلة  صطلحي؟ ليس من اليسري اإلجابة عنامل

عن التعريف املصطلحي ال  ،يف املراجع ،فالبحث. كلها
يغين شيئا لندرة املؤلفات أو املقاالت اليت عاجلت هذه 

لحية الدويل املسمى القضية، باستثناء وقائع ملتقى املصط
؛ وخري ما )2("مسائل التعريف والترادف يف املصطلحية"

لكننا مع . J. C. SAGER )3(فيه مقالة لصاحبها صاغر
األسئلة املذكورة، ولو  نذلك سنجتهد يف اإلجابة ع

أوال من  ،وسننظر يف هذه القضية. إجابة ال تشفي الغليل
  .ناحية نظرية، مث من ناحية عملية

  ئل النظريةاملسا. 1

  وجود التعريف املصطلحي

قد يفهم من انعدام املراجع يف هذا الباب أن 
. وليس ذلك بصحيح. التعريف املصطلحي ال وجود له

أن يطالع الكتاب  –ليتأكد من وجوده  –وحسب املرء 
  معجم املعاجم "ت عنوان حت )4(الذي نشره برنار كيمادا

أو بلغتني بني سنيت العلمية والفنية املوضوعة بلغة واحدة 
تأليف مصطلحي  6000؛ ففيه أكثر من "1975و 1950

أجل، ال حتتوي التآليف . نشرت فيما بني تينك السنتني
املذكورة فيه مجيعها على تعاريف؛ لكن، الشك أن 
أغلب كربيات أبناك املصطلحية فيها تعاريف 

وامسه  –فبنك املصطلحية الكندي ": مصطلحية"
حيتوي على قريب من  - TERMIUM"ترميوم«

بلغتني، تضم كل واحدة منها جذاذة حمررة  900.000
أن  –من جمرد اإلحصاءات  –فها أنت ترى . تعريفا

  .موجودة وكثرية" مصطلحية"التعاريف املوصوفة بأا 

  املعاجم العامة واملعاجم املصطلحية
الواردة  ،فاملالحظ أن التعاريف ،ثبت هذا قدو أما
ختتلف عن التعاريف املعجمية؛ فلذلك  ،املؤلفات يف تلك

ومل يزد ". تعاريف معجمية خمصوصة"مساها بعضهم 
ولو أنعم . شيئا على أن حاد عن القضية ومل يعاجلها
فاملواضيع : املرء النظر ألدرك أن املسألة ليست كذلك
 نأل وذلك .املعاجلة وكذا مناهج املعاجلة ليست سواء

صطالحية تنظر يف احلدود األلفاظ، واال يف تنظر املعجمية
) أو تعريف املصطلح(وحد احلد ). أي يف املصطلحات(

   –وهو احلد (أنه وحدة دالة مكونة من لفظ 
  اظ ـن جمموعة من األلفـأو م) البسيط –أو املصطلح 

  )ستاذ الترمجة باملدرسة العليا لألساتذة مبراكشأ)*(
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موضوعة ملفهوم ) املركب –أو املصطلح  –وهو احلد (
يف ميدان ) داللة جامعة مانعة(بعينه، تدل عليه وحده 

غري أن الذي مييز املعجمية عن االصطالحية أظهر . عينهب
فلكل واحدة منهما . متييز وأبينه هو املنهج املتبع

واملصطلحية من  –وذلك أن االصطالحية . منهاجها
تنتقل من أي أا  ؛ذات توجه لفظي –باب أوىل 

، )أي إىل الدليل(عنه باللفظ  تعبرياملفهوم إىل طرق ال
أي أا تنتقل من  ؛وجه معنويوأن املعجمية ذات ت

  .الدليل إىل املفهوم
  ؟التعريف املوسوعي

جرت العادة على التمييز بني ما تنتجه املعجمية 
أي بني معاجم األلفاظ ومعاجم  ؛وما تنتجه االصطالحية

والشك أن هذه املقابلة مرضية باالعتبار . األشياء
ب النظري، وال ختلو من منفعة منهجية؛ لكنها يف األغل

األعم تكون مصحوبة مبقابلة بني معاجم اللغة 
أجل، . واملوسوعات، كأن املوسوعات إمنا هي معاجم

ال أحد ينكر أن اخلطاب املوسوعي واقع مشهود، لكن 
؟ كثريا "تعريف موسوعي"كيف السبيل إىل احلديث عن 

ما تنعت املوسوعات بأا جوامع، وبأا حصيلة معارف 
إمنا هو يف " تعريفا"سمى فيها فلهذا يكون ما ي. الوقت

الواقع عصارة معارف، وليس البتة تعريفا باملعىن املعهود 
وعلى ذلك ينبغي . يف التعاريف املعجمية واالصطالحية

" معجم الروس املوسوعي الكبري"أن تعد معظم تعاريف 
Le Grand Dictionnaire encyclopédique 

Larousse بوقة تعاريف اصطالحية، وهي تعاريف مس
بتعاريف معجمية حبت  –يف األغلب األعم  –

  .ومشفوعة بتفاصيل ال خفاء مبوسوعيتها

  

  والتعريف) أو املصطلح(احلد 

عندما قال  Alain REYراي  أالنأصاب لقد 
يشترك "): "األمساء واملفاهيم: املصطلحية"يف كتابه (

: يف أمر واحد) أو املصطلح(' احلد'و' التعريف'اللفظان 
. صل فيهما معا بيان الغاية والنهاية ونتيجة ذلكاأل أن هو

فباالعتبار املفهومي ال يسمى احلد حدا إال إذا كان يف 
من حيث هو عنصر يف جمموع  ،اإلمكان متييزه عن غريه

أي يف منظومة من املصطلحات، أي (اصطالحي بعينه 
والوسيلة الوحيدة لبيان نظام تلك الفروق ). يف اصطالح
وال خيفى أن الربط بني التعريف . )5("ريفهي عملية التع

املصطلحية  أسس أحد هو )املصطلح أو( واحلد
فلغة العلم مثال ال ميكن استعماهلا بغري . واالصطالحية

ومعظم اخلطاب القانوين يقوم على تعريف . تعاريف
  .تعريفا مضبوطا) أي املصطلحات(احلدود 

  املصطلحية واالصطالحية

 التعريف االصطالحي كثريا ما يقع اخللط بني
وليسا . والتعريف املصطلحي، ويعدان شيئا واحدا

فالتعريف االصطالحي الغرض منه وصف : كذلك
املفاهيم الداخلة يف نظام سابق عليها؛ أما التعريف 

مثل تعريف الدائرة، (املصطلحي فهو مبدع للمفاهيم 
). فهو الذي خيلق الدائرة، أي ال مفهوم للدائرة إال به

حلالة األوىل يكون حترير التعريف داخال يف عمل ففي ا
االصطالحي، وهو عمل وصفي يف جوهره؛ أما 
املصطلحي اخلليق وحده ذه الصفة فيصنف مواضيع 

ومن بني . العلم الواحد وأشياءه ويسميها بأمساء خاصة
فهو منشئ من : مبدعي التعاريف املصطلحية املشرع

مجيع الصالحيات،  –كما للعامل الرياضي  –عدم، وله 
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ويف وسعه أن يعرف على الوجه الذي يراه مصطلحا من 
  :املصطلحات، كأن يقول

بناء على  –يسمى خزانا جديدا : خزان جديد
كل خزان يرخص باستغالله طبقا  -هذا املرسوم

للقوانني اجلاري ا العمل يف هذا الشأن بعد صدور هذا 
  .)6( املرسوم

  املصطلح واملفهوم

أي جمموعات املصطلحات  –حات االصطال
أنظمة تعريفية حقيقية، تعكس  –الداخلة يف جمال واحد 

وتنتظم املصطلحات . نظام جمال بعينه وتعكس أيضا بنيته
  ،والتعريف. يف أنظمة ذات بنية تعكس تنظيما مفهوميا

إمنا هو حتليل ، سواء أكان مصطلحيا أم اصطالحيا
ي واملصطلحي عند االصطالح –والتعريف . للمفهوم

. إمنا هو وصف وحتديد ومتييز للمفاهيم –على السواء 
  .فالتعاريف إذن تصنيفية ترتيبية بانية

  االصطالحية واملوسوعة

ال خيفى عليك أن وصف االصطالحي وصف 
موسوعي أو مشاكل له، من جهة أن الصدارة فيه للخرب 

وأيضا  –فاملنطلق يف العمل املصطلحي . املتعلق بالشيء
أي أنه اشتغال  ؛خارج عن اللغة –لعمل املوسوعي يف ا

لكن، خيتلف التعريف املصطلحي عن . على املسميات
التعريف املوسوعي املستفيض يف أن األول ينتهي عندما 
يستقصي مجيع املعلومات اليت متكن من تعيني املفهوم 
ومتييزه عن غريه يف النظام املفهومي الواحد؛ غري أن 

 غاية األمهية، ألا تتضمن يف الغالب وظيفته التربوية يف
عناصر موسوعية ال فائدة هلا يف التعريف، إال أن 

املوجب هلا غرض تربوي، كما هو الشأن يف هذا 
  :التعريف

إحداث تغيري يف بنية اجلزيئة، تفقد من : تشويه 
وقد حيدث التشويه إما بفعل عامل . جرائه خصائصها

يزول إذا أُعدت سلفا وقد . يةئايحراري أو بطرائق كيم
ظروف زواله، فتعود اجلزيئة إىل حالتها ووظيفتها 

  .)7( )ويسمى ذلك التسوية(

  االصطالحية واملمارسة االجتماعية

حييل التعريف املصطلحي على ثقافة اجملموعة اليت 
وهو شديد الصلة مبا وصلت إليه املعرفة العلمية . خياطبها

رفة املكتسبة من والبنيات اإليديولوجية وأضرب املع
مثال ذلك أن احلوت قد عرفوه أوال بأنه مسك . قدمي

فمحتوى . قبل أن يعدلوا إىل تصنيفه ضمن الثدييات
 ،وكذا حمتوى التعريف املعجمي ،التعريف املصطلحي

رهني بنوع القراء الذين خياطبهم، فهو يعكس ما حيتاج 
إليه هؤالء، كما يتجلى ذلك من تعريف لفظ احلمل 

  :التايل

حيوان من فصيلة الضأنيات يساق إىل : محل
  .اجملزرة قبل أن تظهر رباعياته

  أمهية اال

ال يلبث املرء أن يتفطن إىل أن الزوج املكون من 
البد من  ،والتعريف زوج أعرج) أو املصطلح(احلد 

بإضافة عنصر ثالث؛ وذلك أن  ،تقوميه وإرساء قواعده
عها بالضرورة إىل املفهوم وتعريفه ومصطلحه تنتمي مجي

 إىل دخول املفهوم ضروري لإلشارة أمر اجملال وذكر .جمال

  ف ـمن التعري الغرض نظام مفهومي يكون يف واملصطلح
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عن بعض داخل  فيه هو الفصل بني املفاهيم ومتييز بعضها
وكثريا ما تكون تلك اإلشارة جزءا ال . ذلك النظام

وتلك . اقاوليس ذلك مصادفة واتف. ،يتجزأ من التعريف
  :حالة تعريف املصطلحني التاليني

مزيج صلب أو سائل عالق يف بيئة : رذيذة محضية
غازية، مكون من جزيئات محضية منقسمة انقساما 

  .)8( دقيقا وسرعة سقوطها ال قيمة هلا

قابلية سائل ذي ضغط سطحي ضعيف : اإلبالل
، وذلك أثناء عملية "إلبالهلا"أي  ؛لالنتشار يف مساحات

  .)9( قبة رشح ذلك السائلمرا

  املثلث املصطلحي

عبارة عن االرتباط القائم بني " املثلث املصطلحي"
  :وصورته كالتايل. املفهوم والتعريف واجملال

  املصطلح    

  الشيء                         

  املفهوم    

التعريف                              المجال                   

نتائج كثرية؛ منها على اخلصوص رفض  إبدهلذا امل
االصطالحي االشتراك الداليل، واختاذه مبدأ الداللة 

وتتعدد معها  –األحادية، واعتباره أن املفاهيم تتعدد 
مثال ذلك تعريف مصطلح . بتعدد اجملاالت –التعاريف 

  ":املاء"

مادة تتكون من األكسجني ) يف الكيمياء: (ماء
  .)10( واهليدروجني

مئوية °0سائل نقطة جتمده ) يف الفيزياء: (ءما
  .)11( مئوية°100، ونقطة غليانه )يف سلم سلسيوس(

  املبادئ املنهجية .2

  مبدأ التعريف

التعريف عملية يقوم ا االصطالحي فيعني 
واحلاصل من . جمموع اخلصائص الداخلة يف معىن املفهوم

 تلك العملية قضية حتتوي على معادلة بني مصطلح، هو
وينبغي أن . املعرف، وجمموع اخلصائص اليت ا يتعرف

يصدق التعريف على املصطلح املعرف حبيث مينع دخول 
  .غريه فيه، كما هو الشأن يف علم املعجم

  املعادلة والشرح املرادف

لكن االصطالحي كثريا ما يشق عليه االلتزام 
ببعض املبادئ املعجمية، إذ ليس التعريف املصطلحي 

معادلة، وال ينعكس دائما، فال ميكن تسمية ذلك  دائما
تفسريا معادال من جهة الداللة وال مرادفا ضمنيا؛ وتلك 
يف الغالب حالة التعريف باملاصدق، إذ حيصي جمموع 

: مثال ذلك قولك. األشياء اليت يصدق عليها املفهوم
عطارد والزهرة واألرض : كواكب النظام الشمسي هي"

". زحل وأورانوس ونبتون وبلوتونواملريخ واملشتري و
يف قولك هذا ميكن أن تستبدل ا عبارة مثل " هي"و
املنطقة "وتعريف ). أو ما يرادفها" تشمل"أو " (تضم"

  :مثال جيد على ذلك" املعدة للبناء

تضم املناطق القابلة للتعمري : منطقة قابلة للتعمري
و تلك املناطق الصاحلة للبناء اليت بين جزء كبري منها، أ

اليت قد تدعو الضرورة إىل إعدادها للبناء يف اخلمس 
  .)12( عشرة سنة اآلتية وينبغي جتهيزها يف تلك املدة

  تعريف الشيء وتعريف املفهوم

يكون التعريف االصطالحي باإلحالة على الشيء 
الذي يدل عليه الدليل اللغوي؛ فهو إذن تعريف 
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ملصطلح، مسميايت، وال يكون مدخل ذلك التعريف هو ا
بل هو الشيء املوصوف، أو هو على األصح ما يتصوره 

فالتعريف إذن خارج عن اللغة، وال جيدر . الذهن عنه
احلديث عن لغة واصفة يف علم  –واحلالة هذه  –بنا 

ومع ذلك يصاغ التعريف االصطالحي . االصطالح
وحيرر يف لغة طبيعية، وال يدرك املرء األشياء إال 

  .أىب شاء أم –بالكلمات 

  أنواع التعاريف

أما اخلالفات يف  ،التعريف االصطالحي أنواع
غري . صياغته فمردها إىل اختالف بناء اجملاالت وتنظيمها

هو أن املرادف أو الضد أو  –باجلملة  –أن الثابت 
كما هو الشأن يف بعض (اإلحالة على لفظ آخر 

ال ميكن أن يقوم مقام التعريف ) املوسوعات
يس التعريف االصطالحي هو ذلك ول. االصطالحي

. التعريف الصريف الداليل املبين على بنية داللية معادلة
مثال ذلك أن تعاريف األلفاظ التالية ليست من علم 

  :االصطالح يف شيء

  .)13( عملية تنجز باخلراطة: التخريط

  .)14( عملية تنجز بآلة التأشري: التأشري

نظار طريقة حتليلية تستعمل امل :قياس الطيف
  .)15( الطيفي

فهذه تعاريف إمنا تصف كيفية عمل تلك 
كما ال  –وهذا . املصطلحات، وليست صفة للمفهوم

أما التعريف . املختص ما يصنعه املعجمي –خيفى 
املنطقي فيحتاج إليه االصطالحي واملصطلحي، إال أنه ال 

أما التعريف التصوري فالشك . يليق يف مجيع احلاالت
ألنه يعني فئة كربى يدخل  ،أنه كاف يف االصطالحية

حتتها املفهوم املعرف، وأيضا ألنه خيصصه مبا مييزه عن 
عينها، مث هو يعدد غريه من املفاهيم الداخلة حتت الفئة 

. وحيصي جمموع اخلصائص الداخلة يف ذلك املفهوم
وكثريا ما يكون على االصطالحي أن خيتار أحد 

  ":املثيونني"مثال ذلك تعريف مصطلح . تعريفني

محض أميين مكربت، يستخرج من : مثيونني
ويكون امليثونني يف احلالة الفيزيائية . حملوالت اجلبنني

 .)16( يا قليل الذوبان يف املاءاخلالصة مسحوقا بلور

وقد يكون التعريف ضافيا، فيصف الشيء ويعدد 
خصائصه؛ وقد جيتزئ من ذلك كله باستعماله 

  :التايل" املنظور الطيفي"وحسب؛ وتلك حالة تعريف 

ي ئايآلة للتحليل الفيزيائي الكيم: منظور طيفي
متكن من دراسة األيونات أو اجلزيئات املشحونة املكونة 

  .)17( طالقا من عينة يف ظروف مالئمةان

ويف وسع االصطالحي أن يلجأ إىل التعريف 
. بالصورة، وهذه الطريقة مفيدة جدا يف جمال الرباغي

التعريف "وقد يقع لالصطالحي أن جيد نفسه أمام 
، كما يشهد بذلك هذا املثال، وهو مأخوذ "املستحيل

من عمل مصطلحي يعاجل مسألة من مسائل حقوق 
  :نساناإل

شخص حتت احلماية، خاف ألسباب : الجئ
حقيقية أن يضطهد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 
انتمائه إىل فئة اجتماعية أو آرائه السياسية، ويوجد 
خارج البلد الذي حيمل هو جنسيته وال يستطيع أو ال 
يريد بسبب ذلك اخلوف أن يطلب محاية ذلك البلد، أو 

يوجد خارج البلد الذي  –إن مل تكن له جنسية  –
يسكنه يف املعتاد وال يستطيع أو ال يريد بسبب اخلوف 
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املذكور أن يعود إليه، أو يوجد يف وضعية مشاة ملا هو 
معرف يف النصوص الدولية اخلاصة ذا الشأن املصادق 
عليها من اجلهات املعنية أو يف التشريع الوطين املعمول 

  .)18(به يف الدولة اليت يوجد هو ا

  خصائص التعريف

التعريف االصطالحي كالتعريف املعجمي ليس يف 
حاجة إىل االستقصاء، بل يكفي فيه أن يكون مناسبا 
ليعرف املستعمل املنتوج االصطالحي ووافيا حباجات 
ذلك املستعمل، وأن يكون كافيا لتمييز شيء من شيء 

وال حاجة إىل الولوع بالتكرار، . ومفهوم من مفهوم
والتعاريف . حالة التعريف املعجمي كما هي

االصطالحية شبيهة بالتعاريف املعجمية يف أا تصاغ يف 
وقد جيئ خبالف ذلك، كما هي احلال يف . مجلة واحدة

  :التايل" السيتوزين"تعريف 

إحدى القواعد األربع املنترجة الداخلة : سيتوزين
 وطبيعته البريمييدية. يف تكوين جزيئات األمحاض النووية

  .)19(جتعل منه مكمال للغوانني

وال ينبغي أن يقع يف التعريف املصطلح املراد 
تعريفه؛ لكن، قد يقع فيه جذر املصطلح بوصفه أصال 

  :عاما، كما يتضح ذلك من هذا املثال

أي نسبة اهليدروجني ( pHثلج ذو : ثلج محضي
  )20(.5,6أقل من) فيه

يق وكثريا ما يعاين االصطالحي األمرين يف تطب
هذه القواعد، فتراه يذلل الصعوبات بأن يستبدل 

ما ) أو احلاشية(بالتعريف سياقا تعريفيا ويضع يف اهلامش 
  .ال يسعه وضعه يف التعريف

  

  النقائص

ال مناص من التسليم ذا األمر، وهو أن كثريا من 
التعريفات املصطلحية الواقعة يف املعاجم املختصة أو يف 

اما، كما يتجلى ذلك يف تعريف األبناك ليست مرضية مت
  :التايل" مقطع اإلدماج"

  .مكرر)20( عنصر نقولٌ: مقطع اإلدماج

ومقاطع اإلدماج أقصر من الترنسبوزون 
transposon ) النطاطة –أي املورثة  –أو اجلينة (

، هو 9قواعد إىل  5 وحتمل يف كل طرف مقطعا من
  .)21(نسخة طبق األصل من املقطع املضيف

قلة مهارة واضعي  ،يف املقام األول ،وعلة ذلك
لكن مرد تلك النقائص يف األغلب . تلك التعاريف

األعم هو قلة األدبيات يف هذا الباب، وضعف التفكري 
النظري يف املوضوع، وانعدام املواضعات يف باب 

فما تزال . التحرير والصياغة الصورية الرياضية
يف هذا ولن حيصل تقدم . االصطالحية يف أول الطريق

اجملال إال باالستكثار من األحباث املعتمدة على مناهج 
  .اختبارية جتريبية

  التعاريف اهلجينة

ال يعين التمييز بني التعريف املعجمي والتعريف 
فاالصطالحي الذي . االصطالحي أن بينهما هوة سحيقة

تنقصه اخلربة والتقاليد واألسس النظرية الكافية يسعد 
. اع االستفادة من املعجميوتطيب نفسه إذا استط

واملعجمي يف األغلب األعم اصطالحي ال يدري أنه 
واملالحظ اليوم أن كثريا من املصطلحات . اصطالحي

اخلاصة تنتقل إىل اللغة العامة، فتضطر أكثر املعاجم 
التزاما بعرض اللغة العامة وحدها إىل ختصيص حيز 
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غريها، واسع للمصطلحات الفنية والعلمية واالقتصادية و
مصطلحية أو اصطالحية تلبية  وإىل اقتراح تعاريف

قاموس روبري الكبري "وتلك حالة . ات مستعمليهاحلاج
 Grand Robert de la langue" يف اللغة الفرنسية

française : ،ففيه عدد ال يستهان به من املصطلحات
وقد بني ذلك أالن راي يف دراسة له يف هذا املوضوع، 

فاملدخل الذي  .)22("مفاعل"صطلح السيما خبصوص امل
يشتمل على ) يف املعجم املذكور(خص به هذا املصطلح 

مصطلحات كثرية وعدة تعاريف اصطالحية، كما 
  :التايل" املفاعل التحفيزي"يشهد على ذلك تعريف 

جهاز مهيأ لتحفيز النفايات : مفاعل حتفيزي
  .)23( السامة املنبعثة من خراطيم الدخان مواد غري ضارة

ومن املفيد يف هذا الصدد النظر يف معاجم اللغة 
للوقوف على كيفية معاجلتها لأللفاظ اليت هي يف الوقت 

" نعامة"نفسه مصطلحات، مثل اللفظة املصطلح 
)autruche .( سيالحظ املرء عندئذ أن املرتع

  .االصطالحي يغلب أكثر فأكثر على هذه املعاجم

  دور أهل االختصاص

ب التعاريف االصطالحية حيررها يالحظ أن أغل
أجل، ال ميتلك . أصحاب االختصاص يف اجملال املعين

معرفة  –وال املعجمي من باب أوىل  –االصطالحي 
باجملال متكنه من حترير التعاريف املناسبة بنفسه؛ فيكون 
. اللجوء إىل االختصاصي ضروريا يف أغلب األحايني

. االصطالحي لكن االختصاصي ال يسعى إىل النيابة عن
والشائع أنه ال يدعي أن له ملكات اصطالحية خاصة، 
. فتراه يهب دوما إىل املشاركة يف العمل االصطالحي

ال  ،على خالف العمل املعجمي ،والعمل االصطالحي
  .تضطلع به إال فرقة متعددة االختصاصات

  العمل املتعدد اللغات

يساهم يف العمل االصطالحي يف األغلب األعم 
نعم، ليس من . غاية يف األمهية، هو تعدد اللغات عامل

االصطالحات، فكيف " يترجم"عمل االصطالحي أن 
والطريقة املتبعة هي االنطالق، يف كل . يترجم التعاريف

وقد يكون خمتلفا من لغة (لغة على حدهتا، من املفهوم 
، مث التطرق إىل وصفه يف كل نظام بعينه، مث )إىل أخرى

. أي عن املصطلح ؛اليت يشار ا إليه البحث عن الصيغة
من اخللوص إىل ) يف لغتني(ومتكن مقابلة التعريفني 

وهنا أيضا . معادلة تامة أو جزئية بني املصطلحات
ختتلف طريقة االصطالحي عن طريقة املعجمي اختالفا 

  .بائنا

  اآلفاق

إذا علمت أن احلاجة شديدة إىل أدوات 
طالحي اجليد ميكنه اصطالحية أمينة، وأن الوصف االص

أن يضطلع بدور فعال يف األحباث، فسوف تسلم بأن 
وهو واقع ملموس يف . حتسني املناهج أمر مرغوب فيه

أجل، ال خيفى على أحد أن . السنوات القالئل املاضية
بعض املعاجم املختصة ضعيفة جدا، وهذا مدعاة إىل 
. التعجب، ومل يعد يتوقع مثله منذ أمد بعيد يف املعجمية

لكن املشهود اليوم هو تطور يف األدوات املعلوماتية 
يرافق حتسنا كبريا يف العمل االصطالحي ويساهم فيه 

وميكن التشوف، على املدى البعيد، بفضل . أيضا
األحباث اجلارية يف جمال منذجة املعارف، إىل بناء 

. حقيقية تامة االنسجام واالتساق" نظامية"تعاريف 
  .أن العمل يف هذا الباب ضخم هائل ،والذي ال مراء فيه
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  املصطلح عند ابن مالك يف كتابه
  "شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ"

  

  )*( فيصل صفا .د.أ 

  احليادرة مصطفى طاهر. أ              
  

  :متهيد
البحث يف املصطلح اللغوي من حيث  ،والنحوي

أمر  ،ستقرارهنشأته وأسس وضعه وتطوره وشيوعه وا
ا ميكن أن يساعدن ،ذات الوقتليس باليسري، ولكنه يف 

 ،يف وضع تصور حلل معضلة املصطلح يف العصر احلديث
املصطلحات القدمية،  ئحيث إننا ميكن أن نستقر

واألسس اليت بنيت عليها، والعوامل اليت ساعدت على 
شيوعها؛ فتكون لنا عوناً يف وضع املصطلحات العلمية 

 - كما يقال–احلديثة، وخباصة أن مصطلحات كل علم 
مة بارزة على عال ،ملصطلحهي مفاتيحه، واستقرار ا
ومما يدعو إىل البحث يف . رسوخ العلم وتأصله
كما يقول هادي ر - ، أن املصطلحاملصطلحات التراثية

  )1(". ال يلصق إلصاقاً وال يوجد إالّ بعد التفكري فيه" –

للنظر يف املصطلحات  ،وقد خصص هذا البحث
 احلافظ عمدة شرح"اليت أوردها ابن مالك يف كتابه

تضمنت املقدمة عرضاً موجزاً حلياة ابن ". الالفظ وعدة
  .مالك، ولكتابه، مث تعريفاً ملفهوم املصطلح

لبدايات املصطلح يف علوم عرضاً  ثالبحوتناول 
  اللغة وما رافق هذه البدايات من معاناة، مث عرض لدور 

وملا . اليت أوردها يف كتابه ابن مالك يف املصطلحات
استقر؛ فقد  قدحات اليت استعملها معظم املصطل كان

 مالك دورتركز النظر يف املصطلحات اليت لوحظ البن 
 ،ويف جمال تعريفات املصطلحات وحدودها. مميز فيها

باالحترازات اليت خترج ما ليس بدت عناية ابن مالك 
كانت من الوضوح  ،ومبا أن هذه السمة ،داخالً يف احلد

ت وقوفاً مطوالً فقد استدع ،يف هذا الكتابمبكان 
  .يتناسب مع ظهورها ومتيزها عنده، عندها

مث عرض البحث ملدى استقرار املصطلح عند ابن 
مالك يف كتابه، وما داخل املصطلح عنده من تعدد أو 

رصد يف البحث  ،وقبل تسجيل اخلالصة والنتائج. خلط
أبرز اآلليات املتبعة يف بناء املصطلح يف الكتاب، وجتاوز 

لقلة تلك  ،ابن مالك من مصطلحات وضعهما الرصد 
أن هذه اآلليات هي  املصطلحات اليت وضعها، منوهاً

  .الصواب، كما حتتمل اخلطأحماولة أولية حتتمل 
  )2( ابن مالك

هـ تقريباً يف مدينة  600مالك سنة  ابن ولد
جيان باألندلس، مث رحل إىل الشرق ونزل بالقاهرة، مث 

  اة، مث ـق، مث حلب ومحرحل إىل احلجاز، مث قدم دمش

 األردن -إربد–جامعة الريموك  ) *(
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لكن  عاد فاستوطن دمشق، وشاع أنه ال يعرف له شيخ،
أبرزهم أبو علي  ،أنه أخذ عن عدد من العلماء الراجح

به املثل   الشلوبني وابن يعيش، وبرع حىت أصبح يضرب
ري من يف دقائق النحو وغوامض الصرف، وأثىن عليه كث

د من عديوقد صنف ال. العلماء الذين جاءوا بعده
 والصرف واللغة والقراءات والعروضاملؤلفات يف النحو 

وكانت وفاته ، حصر منها حمقق الكتاب مخسني مصنفاً
  .هـ 672سنة 

  :بابني يدي الكت
هو  "فظشرح عمدة احلافظ وعدة الال"كتاب 

من تأليفه –مؤلفه كتاباً آخر خمتصراً  يشرح فيهكتاب 
اول يف هذا ويتن،"فظالالعمدة احلافظ وعدة "امسه - هو

موضوعات النحو وبعض موضوعات الصرف،  الكتاب
  .ويكاد يغفل موضوعات اللغة واجلوانب الصوتية

 ويسلك ابن مالك يف هذا الكتاب مسلك املعلم،
 كما دلّ. ب املادة إىل الذهن بأيسر الطرقفيحاول تقري

العميقة وفهمه قابليات الطلبة، منهجه على دراساته 
  .يدان التدريسوجتاربه الطويلة يف م

ويعرض يف الكتاب آلراء النحاة واختالفهم موافقاً 
أو  ،وقد يوافق الكوفيني ،أو خمالفاً؛ فقد يوافق البصريني

حمتجاً بأنه ال  ،حىت أحد العلماء، وتارة خيالفهم مجيعاً
أو أن رأيهم ضعيف بدليل  ،دليل على ما يذهبون إليه

  .كذا وكذا
  :تعريف املصطلح

معاجم اللغة القدمية معاين حمددة مل تقدم لنا 
 .)3(للفظة املصطلح، بل اكتفت بذكر صور النطق ا 

  املعىن  ،املعجم الوسيط حدد مؤلفو ،ويف العصر احلديث

بينهم من زال ما  :اصطلح القوم:"بقوهلم هلا اللغوي
اتفاق  - و...تعارفوا عليه واتفقوا :على األمر–و .خالف
  )4(". صطالحاتهعلم ا ولكل .على شيء خمصوص طائفة

 أنه فقد جاء عند اجلرجاينّ ،أما يف االصطالح
عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل "

م اتفاق القو: "وعند الكفوي، ")4(عن موضعه األول
 وقيل إخراج الشيء عن املعىن اللغوي.على وضع الشيء

دار م وبذلك نلحظ أن. )5( "إىل معىن آخر لبيان املراد
مث حتديد  االتفاق بني اجلماعة،االصطالح هواحلديث يف 

وختصيص . هذا اللفظ راللفظ بداللة تستحضر عند ذك
  .هذا اللفظ بالداللة اليت تتفق عليها اجلماعة

  :بدايات املصطلح يف علوم اللغة
إن استخدام عامل من العلماء ملصطلح ما يستدعي 

ك أن البداية ذل هذا املصطلح؛قوف على بداية ظهور الو
قد متثل األساس الذي قام املصطلح املستخدم عليه أو يف 

  .ضوئه
ومن  -وميكن أن تكون البداية يف علوم اللغة

؛ إذ ينسب إىل )العربية(مع مصطلح  -علم النحو ضمنها
 ،تعلّموا العربية":قوله، رضي اهللا عنه ،عمر بن اخلطاب

  .)6(" فإا تشبب العقل وتزيد يف املروءة 
أنه حكم بني عبد اهللا  ،قل عن كعب األحبارون

عني : "له تعاىلوحني اختلفا يف فهم ق ،بن عباس ومعاوية
تم أعلم ا، وأما أنا فأجد أما العربية فأن: فقال هلما"ئةمح

يفهم من  )7(".الشمس يف التوراة تغرب يف ماء وطني
يشري إىل العلم الذي يتناول ) العربية( هذا أن مصطلح

ما يتعلق باللغة العربية من خصائص ومسات  احلديث عن
  .ونظم
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؛ يشري )النحو(ومن املصطلحات األوىل مصطلح 
الزجمن باب ذكر العلة يف تسمية هذا النوع (يف  اجي

كتاباً فيه مجل  وضع، إىل أن زياداً ابن أبيه) حنواًالعلم 
، )8(" أي اقصدوه ؛احنوا هذا النحو ":هلم مث قال، العربية
ي بذلك مسنحو القصد فوال: على ذلك بقوله وعلّق
  .حنواً

من منطلق أما  ،نيوالناظر يف هذين املصطلح
ما وضع من مصطلحات  - إن مل يكونا أول -من أول
ضعهما على النقل واالشتقاق جيد أنه اعتمد يف و ،النحو
لفظة من  ،فالعربية جاءت ذه الصيغة املشتقةمعاً، 

القوم، مث نقلت من داللتها  اليت تشري إىل هؤالء) عرب(
يقصد ا ما وضع يف لغة  ،اللغوية إىل داللة اصطالحية

وهذا . العرب من علوم تتصل بأنظمة اللغة وخصائصها
ومنقول ؛ فهو مشتق )النحو(الكالم يصدق يف مصطلح 

عله على الذي يدل ف) ون،ح،(تق من اجلذر يف آن؛ مش
يف فعل األمر املتمثل  القصد ومنقول من معناه اللغوي

ورمبا لو كان . الذي أطلق للحث على هذا العلم) انح(
آخر  لوجدنا مصطلحاً ،الفعل الذي أطلق غري هذا الفعل

كأن يشيع مكانه  غري هذا املصطلح هو الشائع،
  .خلإ)...ائقرالط(أو ) الواجهة(أو ) القصد(

وجدنا  ،املصطلحات مرة أخرىوإذا نظرنا يف هذه 
 ،كثرياً بيان املفهوم وحتديده؛ إذ مههم أصحاا ال يعنيهم
شأم  أن يبحثوا عن أسرار هذه اللغة،، يف بداية األمر

ومن هنا كنا جند  .بداياتهيف يف ذلك شأم يف علم 
من دون إطالق  ،أو يشري إليه ،الباحث يذكر املفهوم

 مصطلح يعرف به ذلك املفهوم، ويبقىأو اسم وعنوان 
إىل  -على سبيل املثال- سيبويهشري يف .أمر املصطلح تالياً
اسم الفاعل الذي جرى جمرى ": بقوله مفهوم حنوي

ا أردت فيه من ، فإذيف املعىنالفعل املضارع يف املفعول 
فعالوة على  )9(املعىن ما أردت يف يفعل كان نظرة منوناً 

 ،من لفظ تعبري عن املفهوم، ترك املفهوم غفالًغرابة ال
ويقول منوهاً مبفهوم .عالمة عليهيكون عنواناً له أو 

كان فيه األلف هذا باب ما ينتصب فيه املصدر؛: "آخر
أو مل يكن فيه على إضمار الفعل املتروك  ،والالم

إظهاره، ألنه يصري يف اإلخبار واالستفهام بدالً من 
: حذر يف األمربالفعل، كما كان احلذر بدالً من االلفظ 

  .)10(" سرياً إال وذلك قولك ما أنت
وجدناه يقدم مصطلحات يعرب  ،ومن جهة أخرى

فالكلم : "عن مفهوماا إما بذكر أقسامها، كما يف قوله
. )11(" اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعل

فاالسم رجل : "يف قوله كما،وإما من خالل األمثلة
ومع هذا ال خيلو التعبري عن  )12(".وفرس وحائط

كما   ،ن حماولة وضع حدمفهومات بعض املصطلحات م
وأما الفعل فأمثلة ): "الفعل(يف قوله يف مفهوم مصطلح 

أخذت من لفظ أحداث األمساء، وبنيت ملا مضى، وملا 
  )13(". يكون ومل يقع، وما هو كائن مل ينقطع

األولني يف التعبري عن وهكذا تظهر حقيقة معاناة 
والطريق  واألمر بعد سيبويه أيسر.ويف العنونة هلا املفاهيم،

 كان سيبويه يتحدث عن مفهوم مصطلحهد،فإذا أمبعده 
 فاملربد يقدم سبقت اإلشارة، كما ،له، بالتمثيل )االسم(

أما : "حيث يقول بارتياحه،املفهوم على حنو نشعر معه 
األمساء فما كان واقعاً على معىن حنو رجل وفرس وزيد 

ما كل : به ذلك، وتعترب األمساء بواحدةشوعمرو وما أ
دخل عليه حرف من حروف اجلر فهو اسم، وإن امتنع 

، وكذلك يفعل غريه، إذ )14("من ذلك فليس باسم 
األمساء ما أبانت عن ": بقولهقدمه ابن كيسان ي
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،  )15(" وتضمنت معانيها حنو رجل وفرس ،األشخاص
والزجاالسم ما جاز أن يكون فاعالً أو "بقوله  اجي

من حروف اخلفض حنو  مفعوالً أو دخل عليه حرف
، )16(" رجل وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك

كلمة دلت : "بقوله -كما ينقل ابن يعيش -والسريايفّ
  .)17(" بزمان حمصل على معىن يف نفسها من غري اقتران

فقد جنده يتجاوز يف التعبري عن  ،أما ابن مالك
وإن كان ال  ،كل ما جاء عند سابقيه ،مفهوم املصطلح

يعرف : " )االسم(مصطلح  يف بقوله وذلك معهم، يتناقض
، وجبره )زيد(نه حنو ، وتنوي)الرجل(االسم بتعريفه حنو 

، وباألخبار )أيا مكرمان(وبندائه حنو ،)انتفعت ذا(حنو 
فقد أخذ منحى آخر يف  )18()".أنا مؤمن(عنه حنو

التعريف باالسم بإشارته إىل العالمات اليت متيزه عن 
وب يلحظ أيضاً عند تقدميه مصطلح وهذا أسل. غريه

نلمح ما مير به املصطلح من مراحل  ،وهكذا.)19()الفعل(
  .حىت يستقر بصورة واضحة جلية

املصطلح يف كتاب شرح عمدة احلافظ وعدة 
  :الالفظ

وهذا ابن مالك من علماء القرن السابع اهلجري ،
ما  ،يعين أنه قد مر على نشأة علم النحو ومصطلحاته

حقبة زمنية كافية ألن وهي  ،ى مخسة قرونيربو عل
املصطلحات  مع تعامله يف مالك ابن فيها يستقر

  .ومفاهيمها
وتعريفاا  املصطلحات يف مالك ابن دور
  :وحدودها
ابن مالك واعياً ملفهوم االصطالح ومفهوم  بدا

احلد، فقد وردت لفظة االصطالح صرحية يف كتابه عند 
اسم الفاعل يف " :بقوله ،الفاعلحديثه عن مفهوم اسم 

 ةوتكررت لفظ. )20(..."الح هو الصفة الصرحيةطصاال
حد ": ، من مثل قولهابهيف مواطن متعددة من كت) احلد(

، )22("...علاالف حد"و ،)21("…املنقوصوحد ...املقصور
 يف مالك ابن دور عند سنتوقف ،هناأننا  غري

  :املصطلحات واحلدود اليت أوردها يف كتابه
  :صطلحيف امل - أ

 ، يف كتابه ،بع للمصطلحات عند ابن مالكتيلحظ املت
، هي مما استقر أن أكثر هذه املصطلحات اليت يستعملها

 شكلت النصيب األوفر من مصطلحاته،فقد عند سابقيه،

ويف ذلك إشارة إىل مدى ثبات مصطلحات النحو 
: ومن األمثلة على هذه املصطلحات. واستقرارها

علم، وأمساء اإلشارة، واملبتدأ، النكرة، واملعرفة، وال
  .والفاعل، واملنادى، واالستغاثة، والندبة، وغريها

يستعملها بصورا  اليت،املصطلحات جانب هذه وإىل
جنده أحياناً حيتج لتفضيل  ،اليت وردت عليها دون تعليق

 جند يفاملصطلح الذي يتابعهم فيه، وذلك على حنو ما 
يقال حض : " حديثه عن حروف التحضيض؛ إذ يقول

ره من وحذّ ،إذا رغّبه يف فعله ،على الشيء اًفالن فالن
حضضه بالتشديد دل على تأكيد احلث  :تركه، فإذا قيل

حروف التحضيض  :واملبالغة يف التحريض، فلذلك قيل
23( . ال حروف احلض(  

ملا شاع تقدميه ،صطلحاملويلجأ ابن مالك إىل اختيار 
وذلك بأن يشتق من  ،بصورة املفهوم ،عند القدماء

مل املفهوم الذي حي،السمة األساسية يف املفهوم مصطلحاً
يف  ،)الفعل املعتل(مصطلح  :من ذلك.قدمه السابقون

ياء والواو فيه هذا باب ما كانت ال: حني يقول سيبويه
ال مات أشد اعتالالً وأضعف ألن  اعلم أن: ال مات

: قول املربد، وي)24("يقع التنوين وعليهنحروف إعراب، 
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: وذلك قولك... هذا باب ما اعتل فيه موضع الالم"
، جند ابن مالك )25(" غزا يغزو، وعدا يعدو، وهلا يلهو

معتالً إن كان آخره ألفاً يسمى الفعل "و: يقول
ع ويرت. )26(" كيخشى، أو ياء كريمي، أو واواً كيدعو

 ،ومتييزه عن األصل ،إىل فصل ما يلحق مبصطلح معني
: على حنو متييزه اجلمع عما يلحق به بقوله ،يل مابتعد

أولو (وليس مجعاً ع املذكر السامل، ومن احملمول على مج"
ونه مجعاً أنه ال مبعىن أصحاب كذا، واملانع من ك) اكذ

. )27(" مبعىن صاحب)ذو(، وإمنا واحدهواحد له من لفظه
يف حني ال يكلف سيبويه  ،جند هذا عند ابن مالك

هذا باب " :فهو يقول ، اجلمع واحملمول عليهبالتفريق بني
: " ويقول يف موطن آخر، )28(" من اجلمع بالواو والنون

هذا باب مجع املنقوص بالواو والنون يف الرفع و بالياء 
ونلمح بدايات هذا . )29("والنون يف اجلر والنصب

وكل ما كان على وزن ": بقوله ،دالتمييز عند املرب
يكن ى، وإن مل يه أن جيري هذا اراملسلمني فالوجه ف

  .)30(" وثالثون ذلك عشرونفمن ...يف األصل مجعاً
؛  وهنا نلمح ميله إىل الدقة يف التعامل مع املصطلح

 ،مصطلحات جديدةاألمر الذي دعاه إىل استبدال 
مبصطلحات شاعت عند غريه من العلماء، فهو يتوقف 

وخيتار ،  )31(يشعند ابن يع) مع(عند الواو الكائنة مبعىن 
ورمبا علل هلذا  )32(. بدالً منها) واو املصاحبة(مصطلح 
 ما:(اله مصطلحعلى حنو ما جنده يف استبد ،االستبدال

حمددة،  يف مواطن)ما املصدرية(:مبصطلح ،)التوقيتية
وأوصاين : "تعاىليف قوله )مادمت(وذلك حني يعلّق على
عبري عنها والت": يقول ،"دمت حياًبالصالة والزكاة ما 

ألن كل  ،عنها باملصدرية، أجود من التعبري بالتوقيتية
وليست كل مصدرية توقيتية، وعالمة  ،توقيتية مصدرية

مضافة إىل مصدر ) مدة(أن يصلح يف موضعها  ،التوقيتية
 وأوصاين بالصالة(كقولنا يف  ،الفعل الذي وصلت به
33(" حياً؛ أي مدة دوامي )اوالزكاة ما دمت حي(.  

من  بدالً) مهزة النقل(تار ابن مالك مصطلح وخي
: اليت يشري ابن يعيش إىل مفهومها بقوله ،)مهزة التعدية(

فإذا أردت أن تعدي ما كان الزماً غري متعد إىل " 
مفعول كان ذلك بزيادة أحد هذه األشياء الثالثة وهي 

، فأما األول وهو زيادة اهلمزة يف أوله حنو ...اهلمزة و
: يقول ابن مالك.)34(" ه، وخرج وأخرجتهذهب وأذهبت

هي اليت تنقل الفعل من اللزوم إىل التعدي  ،مهزة النقل"
ملفعول واحد، ومن التعدي لواحد إىل التعدي الثنني، 

  )35(". ومن التعدي الثنني إىل التعدي لثالثة
يف اختيار ابن مالك  ،ورمبا يتدخل اجلانب القيمي

 هحنو ما جنده يف اختيار على ،مصطلحاً حمدداً دون آخر
ذلك مصطلح بعد أن شاع قبل ) لغة يتعاقبون(مصطلح 

الذي يستخدمه سيبويه يف مواضع )لغة أكلوين الرباغيث(
فإن قلت ضربت : "... متعددة من كتابه مثل قوله

: نصبت إال يف قول من كتابه قال ،وضربوين قومك
ه وواضح ما يف استعمال سيبوي )36(". أكلوين الرباغيث

حىت  ،وحتقري هلا،هذا املصطلح من كراهية هلذه اللغة
اختار هذا املصطلح الذي ميثل نظرة دونية هلا، ويذكرها 

. دون أن يقيدها مبصطلح ،ابن يعيش على سبيل الشرح
أكرموين : وإذا جرى ذكر قوم قلت: " وذلك قوله

وأسروا النجوى الذين (: إخوتك، ومثله قوله تعاىل
مث عموا : (قوله تعاىلومثله . وجوهيف أحد ال) ظلموا
 ،ذين ظلموا بدل من املضمرفال) موا كثري منهموص

  ومها  ،كثري، وهذا بدل الشيء من الشيء وكذلك
لغة (ابن مالك هذا املصطلح  ، ويقدم)37(" لعني واحدة
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: فيقال ،وجيوز على مجع مذكر عاقل: "بقوله) بونيتعاق
قد استخدمها  ، وكان)38(" مررت برجل صاحلني بنوه

فإن مل يتم الكالم : " بقوله ،بوصفها لغة قوم ،قبل ذلك
لكون الفاعل بعدمها فهما عالمتان؛ ) األلف والواو(ما 

يذهبان : كقولك على لغة بعض العرب ،مثىن أو جمموعاً
عليه السالم  الزيدان، ويذهبون الزيدون، ومنه قول النيب

  .)39( )يتعاقبون فيكم مالئكة(
مثة مصطلحات ، )يتعاقبونلغة (إىل مصطلح  وإضافة

 رمبا كان ابن مالك من أوائل من استخدموها  ،أخرى
من ذلك مصطلح  - إن مل يكن هو الذي أوجدها-
  للمعلوم الذي يشري إىل الفعل املبين ،)لفاعلامسمى (

 حديثه  هو يقول يف معرض ف يف مقابل ما مل يسم فاعله،

: صياغة فعل التعجبتوافرها ل الواجب الشروط عن
 أو كمسماه من فعل مامل) مى الفاعلمس(احترز بـ "و

، وهذا املصطلح مل )40(" فإنه ال يتعجب منه ،يسم فاعله
يلحظ عند سابقيه، وخلت منه كتب شارحي ألفية ابن 

الذين يتوقع منهم أن يتابعوه يف املصطلحات اليت  ،مالك
بن حني تابع ا ،كما حصل مع ابن عقيل ،استخدمها

  )41(). مهزة النقل(مالك يف استعمال 
وظهر لون من استخدام احلمل يف املصطلح الذي 

 –) النائب عن الفاعل(خيتاره؛ من ذلك مصطلح 
فبعد أن كان  - وأغلب الظن أنه من ابتكار ابن مالك

 ،"املفعول الذي تعداه فعله إىل مفعول " :يسميه ،سيبويه
ويسميه املربد ،)42("كُسي عبد اهللا الثوب:كقولكوذلك 

: ويسميه الزجاجي ،)43(" ي ال يذكر فاعلهذاملفعول ال"
ه باباً حتت ليفرد ل ،يأيت ابن مالك،"ما مل يسم فاعله" 

 ،الفعل خمرب به: "، مث يقول)النائب عن الفاعل(:عنوان
إما فاعل وإما نائب عنه، وجيب  :فال بد من خمرب عنه

فع وتوقف الفائدة عليه، من الر ،جب لهوللنائب عنه ما 
  )44(".وتقدم املسند إليه

 ،ويبدو أن لفظة النيابة قد استهوت ابن مالك
من مثل  ،فهو يستعملها يف تقدمي غري مصطلح يف كتابه

فبدأت مبا ينوب عن الضمة : " النائب عن الضمة بقوله
ونيابة لفظ املثىن عن ، )45(" وهي الواو واأللف والنون

بقوله عند  ،ة لفظ اجلمع عن لفظ املثىنونياب. لفظ اجلمع
 - بفنا): "مث ارجع البصر كرتني:(ىلحديثه عن قوله تعا

مع عن لفظ التثنية عن لفظ اجلمع، كما ناب لفظ اجل
. )46()" فقد صغت قلوبكما: (لفظ التثنية يف قوله تعاىل

، )47(النائب عن الفتحة : ومن األمثلة األخرى على ذلك
  .)48(. والنائب عن الكسرة

 ،ومثة صورة أخرى حلمل مصطلح على آخر
 ،)عديل الظرف(جندها يف استخدام ابن مالك مصطلح 

    الذي يقصد به شبه مجلة اجلار وارور، جند ذلك 
 ،يف تعليقه على الفصل بني فعل التعجب واملتعجب منه

    ،ال خالف يف منع الفصل بالظرف وعديله: "بقوله
ما أصلح معطيك عند : جب حنوإذا تعلقا بغري فعل التع

مع أنه يستعمل  ،)49("احلاجة، وما أنفع أمرك مبعروف
 اجلار  معمصطلح عديل الظرف جنباً إىل جنب 

ولكنه يلمح هذا دون أن يفاضل بينهما،، وارور
فحمل األول على  ،التقارب بني اجلار وارور والظرف

  .اآلخر
بطة من املصطلحات املترا كما جند عنده نوعاً

من مثل استخدامه مصطلحي اإلخبار التام  ،بالتقابل
اإلخبار عن …" :مالكفيقول ابن . واإلخبار الناقص

وهو أن خيرب عن  :ناقصإخبار  :ضربنيالشيء على 
، ثالثي) زيد( :كقولك ،اللفظ مبا هو له دون معناه
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: حرف جر، وإخبار تام)من(مفتوح اآلخر، و) ضرب(و
زيد : ا هو ملعناه كقولك وهو أن خيرب عن اللفظ مب

كاتب، والعلم نافع، واجلهل ضار، فبهذا النوع من 
مسية ألنه ال يصلح ملا ليس الاإلخبار يستدل على ا

  .)50("باسم
  :دور ابن مالك يف احلدود والتعريفات - ب

قد استقرت منذ  ،إذا كانت معظم املصطلحات
 ،حىت عصر ابن مالك، واستقرت مفاهيمها ،نشأة النحو

ال  منحى يكادذ أخ ،ن حد ابن مالك وتعريفه هلافإ
باملظهر  ،ويتمثل هذا املنحىيلحظ عند سابقيه،

ما  الذي اختطه ابن مالك لنفسه، فكثرياً االحترازي
ومن ذلك ، "..واحترزت بكذا من كذا" :يقولجنده 

وتثنيتهما  ،الذي واليت :املوصول" :بقوله ،تقدمي املوصول
 ،املعىن واالفتقار إىل الوصلومجعهما وما أشبهها يف 

جاء " :حنو ،جبملة خربية مشتملة على ضمري الئق باملعىن
 :بقوله ،مث تعليقه على ذلك، )51(..."الذي كرم أبوه

من مجل  وقيدت اجلملة املوصول ا خبربية احترازاً"
. فإا ال يوصل بشيء منها؛ إذ ال فائدة يف ذلك ،الطلب

من اجلمل اليت  حترازاًوقيدت باشتماهلا على ضمري ا
. )52("تضاف إليها حيث وإذ وإذا فإا عارية من ذلك

االسم النكرة : "بقوله  ،وكذلك يف تعريفه لالسم النكرة
وعالمته يف اللفظ .  جنسههو الدال على معىن شائع يف

 ،مث تعليقه على ذلك ،)53("مؤثرة يف املعىن) لا(قبول 
 املعىن من العلم مؤثرة يف) لا(واحترزت بكون " :بقوله
من صفة أو مصدر كحارث وفضل فإنه قابل  ،املنقول
إال أا ال تؤثر يف معناه، بل مدلول حارث  ،ألل

  )54(".واحلارث، وفضل الفضل سواء

وال يعين ذلك أن القدماء مل يكونوا حيترزون، 
من التنبيه على االحتراز  ،ولكن ما شاع عند ابن مالك

  .غريه ذه الصورة مل يشع عند،فاحلد أو التعري قدميت يف
     ،وينص ابن مالك على احلد يف مواطن متعددة

من مثل قوله يف باب املنقوص  ،االحترازختلو من  ال
االسم املعرب الذي آخره ألف :املقصورفحد ":واملقصور

االسم املعرب الذي آخره  :املنقوصالزمة كالفىت، وحد 
ز باالسم من فاحتر. تلي كسرة كالقاضي ،ياء الزمة

من حنو إذا ،خيشى ويرمي وحنومها من األفعال، وباملعرب
رأيت أخا زيد وبين  :حنومن  ،واحترز باللزوم. والذي
واحترز بكون ياء املنقوص تلي كسرة من حنو . عمرو

  .)55("جدي وثين
   ز ابن مالك وقع يف بعض املواطن يف واحترا

   هوم االسم غري موطنه؛ إذ جنده عند توضيحه ملف
، )رجل(كـ  يعم تنوين الصرف -االسم-وتنوينه":يقول
، )حينئذ( كـالتعويض  ،وتنوين)صه(التنكري كـ وتنوين

فهذه األربعة خمتصة  ،)أذرعات(وتنوين املقابلة كـ 
  .)56("باألمساء

 ،)تنوينه(فلو قيل بالتنوين بدل : "مث يقول حمترزاً
از الذي يقدمه ابن وهذا االحتر. )57("لدخل تنوين الترمن

األول أن يكون  :أمرينال يعدو أن يكون أحد  ،مالك
 قبل التنوين، وعندها ال يكون التنوين مميزاً االسم معرفاً

 تنوين الترمن خالفاً، لالسم، أو أن يكون التنوين شامالً
 بأل عن تعريفه ) التنوين(لالحتراز، إذ ال خيتلف تعريف 

وخري من .د يف هذا املوطنا يقدمه من حتديباإلضافة يف م
ومن ":يقولحني  ،ما يقدمه ابن يعيش، تقدمي ابن مالك
تنوين  ،، واملراد بالتنوين ههنا)التنوين(خواص االسم 

حنو رجل وفرس وزيد وعمرو، وال يكون ذلك  ،التمكن
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 إال يف األمساء فهو من خواصها، ألنه دخل للفرق بني 
لذلك كان ن األمساء، فال ينصرف م وما ،ما ينصرف
ومل يرد مطلق التنوين أال ترى أن من مجلة . ا خصيصاً

  .)58("التنوين تنوين الترمن، وال متتنع األفعال منه
 :بقوله ،إتقدمي ابن مالك حلد املبتد ،ومن ذلك

         ،عنه خمرباً ،املبتدأ هو ارد من العوامل اللفظية"
قيبه عمث ت.)59("يقوم مقام خربه إىل تالٍ مسنداً أو وصفاً
  أوىل  ،بارد إوتصدير حد املبتد: "بقوله ،على ذلك

قد  ،من تصديره باالسم ارد، ألن املبتدأ املخرب عنه
وهذا .)60(")لكموأن تصوموا خري ( ، حنويكون غري اسم
يف غري موضعه، إذ تؤول هذه  ،مالكالتقدمي البن 
إال  .مل يسغ وقوعها مبتدأ ،ال ذاكلوو ،العبارة مبصدر
البن مالك يف تقدمي تعريف مفهوم  أننا نلحظ متيزاً

وإن  -يف ذلك ما جاء عند سابقيه  متجاوزاً ،املصطلح
سالف  إففي مصطلح املبتد -كان ال يتناقض معهم

. )61(جند سيبويه يقدمه دون تعريف ملفهومه ،الذكر
: ولهذلك قومن مي االبتداء بالتمثيل، د بتقداملربويكتفي 

زيد، فإذا ذكرته فإمنا تذكره : حنو قولكاء فاالبتد"
أو  - ) منطلق(للسامع ليتوقع ما ختربه به عنه، فإذا قلت 

 ،وإىل جانب ذلك. )62("صح معىن الكالم -ما أشبهه 
وجدنا ابن مالك يقدم بعض مفاهيم املصطلحات بذكر 

: ، بقوله)املوصول(على حنو تقدميه ملصطلح عناصرها 
تثنيتهما ومجعهما وما أشبهها يف املوصول الذي واليت و"

 اإلشارةاسم " :بقوله،)اسم اإلشارة(ومصطلح.)63("املعىن
وذلك وتلك وأوالء  ،اانيذا وذاك وذي وتيك ومث

مما وضع ملسمى  ،ا وهناك وهنالك وحنوهاوأولئك وهن
  .)64("وإشارة إليه

  

ثل من م ،وقد يقدم املصطلح بذكر املثال عليه
تنوين الترمن كقول : "، إذ يقول)تنوين الترمن(مصطلح 
  :الشاعر
      أقلي اليوم عاذل والعتابن       

  )65("وقويل إن أصبت لقد أصابن            
 ،سالباً تعريفاً، كما يعرف بعض املصطلحات

 :بقوله ،)ضمري الغائب(ريفه مصطلح وذلك حنو تع
حبضوره أو غيبته،  املضمر ما دل على مسمى مشعراً"

 واملشعر بالغيبةما ملتكلم وما ملخاطب،:ضورباحلفاملشعر 
ويعرف " :بقوله،وكذا يف تعريفه للحرف،)66("ما سوامها
أو قد . )67("خبلوه من عالمات األمساء واألفعال ،احلرف

 على حنو ما يصنع  ،يترك املصطلح دون حد أو تعريف
، )69(واملنادى ،)68(للجنسالنافية  ال :مصطلحاتيف 

  .)70(  واالستغاثة
  :مدى استقرار املصطلح عند ابن مالك يف كتابه

اتسمت بقدر  ،أن املصطلحات النحوية ،تقدم آنفاً
منذ نشأا حىت عصر ابن مالك،  ،كبري من االستقرار

 يصدق قد توصف بأا ال ،ولكن مثة مصطلحات حمددة
يف  ،وقد لوحظ مثل هذا.عليها ما يصدق على غريها

كما  ،مفهوم الواحداستخدام ابن مالك غري مصطلح لل
ومصطلح مجع  ،هو احلال يف مصطلح مجع املذكر السامل

املؤنث السامل، إذ يستعمل مصطلح مجع املذكر السامل 
ومجع السالمة املشبه باملثىن مرة أخرى، ومجع  ،مرة

ديثه عما التصحيح يف موطن ثالث؛ فهو يقول عند ح
: وذكرت للواو موضعني: "ينوب عن الضمة يف الرفع

وجنده . )71("مها مجع املذكر السامل وما محل عليهأحد
  صيغة مجع السالمة املشبه " :يقول يف موطن آخر

صيغة مجع السالمة ":ويعلق على ذلك بقوله. )72("باملثىن
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يعم املذكر كالزيدين، واملؤنث كاهلندات، فخلصت 
ألن املذكر من مجعي ) املشبه باملثىن(املذكر بأن قلت 
وعند حديثه  .)73("ثىن يف إعرابه حبرفنيالسالمة يشبه امل
 مجعاويدخل يف مجع القلة، : "جند قوله ،عن التصغري

ضويربون : كقولك يف ضاربني وضارباتالتصحيح، 
  .)74("وضويربات

وكذا بالنسبة جلمع املؤنث السامل، إذ جنده يقول 
والكسرة يف : وقويل" :النصبيف حديثه عن عالمات 
أي  ؛زائدتني وما محل عليهاجلمع باأللف والتاء ال

نيابة عن الفتحة،  ،تدل على النصب ،والكسرة أيضاً
وحممول عليه، وأطلق  ،وذلك يف مجع بألف وتاء زائدتني

. )75("ألنه قد يكون ملذكر،ومل يقيد بكونه ملؤنث،اجلمع
 ، مجع املؤنث السامل مصطلحوكان قد استخدم قبل ذلك 

  .)76("للداللة على املفهوم ذاته
بالتعبري ذه ، التنوع هذامبا كان مثل ور

من التنوع باستعماله  املصطلحات عن مفهوم واحد آتياً
تار له مصطلح اجلمع خي ،دلدى القدماء، فهذا املرب

 ،على حد التثنية االسمفإن مجعت " :بقوله ،الصحيح
. )77("وهو اجلمع الصحيح ...ونوناً أحلقته يف الرفع واواً

وهذا الزجيسميه اجلمع املسلم، وذلك بقوله ،اجي :
الزيدون  :مثل قولك، فع اجلمع املسلم بالواوور"

الزيدين : بالياء حنو قولكوالعمرون، ونصبهم وخفضهم 
  .)78("والعمرين

ورمبا حدث خلط يف استعمال املصطلح عند ابن 
على حنو ما جند يف  ،مقارنة مبا كان عند سابقيه ،مالك

للداللة  ،التأنيث وتاء التأنيث هاء :استعماله ملصطلحي
  هاء التأنيث  حني يستعمل سيبويه ففي على مفهوم واحد،

للداللة على التاء املربوطة، وتاء التأنيث للداللة على التاء 
 وفقاً ،دويتحدد الفرق بينهما عند املرب،)79(املبسوطة

ما التاء فتزداد أو: "بقوله ،ووقفاً صورة النطق ا وصالًل
للتأنيث يف قائمة وقاعدة، وهذه التاء تبدل منها  عالمة

يستعملها مبفهوم جند ابن مالك ، )80("اهلاء يف الوقف
دودة إال أن هاء التأنيث وألفه املم: "واحد، وذلك قوله

ال حيذفن ، بعد أربعة فصاعداً ،واأللف والنون املزيدتني
، فنبهت بذلك على أن منرقة يف التصغري وال يعتد ن

منريقة وخنيفساء : ء وعقربان، يقال يف تصغريهنوخنسا
مث قلت وال : "، مث يقول يف موضع آخر)81("وعقريبان

فنبهت بذلك على . حتذف تاء التأنيث مما هي فيه مطلقاً
ا يف الثالثيثبو واخلم والرباعيكقولك يف مترة  ،اسي
فهو يف  ،)82("مترية وغريقة وسفريجة: وغرقة وسفرجلة
وتاء التأنيث  ،يستخدم هاء التأنيث مرة ،هذين النصني

  .للداللة على ما نسميه التاء املربوطة ،أخرى
فمن نافلة  ،أما فيما خيص مفاهيم املصطلحات

القول أا كانت مستقرة قبل ابن مالك، وكان دور ابن 
ألن تعريف  ونظراً. مالك يف تعريف مفهوماا وحدها

مل  ،أكثر من مرةاملصطلح الواحد ال يتكرر يف العادة 
املصطلحات اختالف يذكر يف تقدمي مفاهيم  يلحظ أي

وإن كان مثة تغري يف تقدمي  أو تعريفاا وحدودها؛
على حنو ما  ،الذي يشرحه والشرح ،املفهوم بني النص

املشروح يف النص  وفه ،جنده يف تقدميه ملفهوم النكرة
 مث يقول يف، )83("ما سوى املعرفة: فالنكرة": يقول
هو الدال على معىن شائع يف جنسه، وعالمته " :الشرح

مؤثرة يف معناه، أو وقوعه موقع ما ) لا(يف اللفظ قبول 
  .)84("هو كذلك
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آليات بناء املصطلح يف كتاب شرح عمدة 
  :احلافظ

تباينت اآلليات اليت اعتمدها النحويون يف اختيار 
حىت بلغ األمر أن ينظر إىل املصطلحات  ،مصطلحام

عل، يف تقسيم الف كما حدث ،باعتبارات خمتلفة ،تقاربةامل
 ،على معيار آخر بناًء)الفعل املاضي(فاختري مصطلح 

اته له يف اإلعراب، وبين ومش ،وهو مضارعته لالسم
 ،باعتبار العمل الذي يؤديه) فعل األمر(مصطلح
  ...وهكذا

عند املصطلحات اليت وردت ،هنا ،وقد مت التوقف
دون متييز  ،دة احلافظ وعدة الالفظيف كتاب شرح عم

   ما كان من وضع ابن مالك عما وضعه غريه؛ ذلك 
ناء هو الوقوف عند آليات ب ،هنا ،أن الذي يهمنا

رصد عدد  ومت هلا، دون احلديث عن الواضع ،املصطلح
اليت قد يرصد آخرون غريها، أو ينظرون  ،من اآلليات

ومن هذه  .باعتبار آليات أخرى ،إىل هذه املصطلحات
  :اآلليات اليت مت رصدها 

أي استخدام األلفاظ اليت كانت شائعة من : النقل - 1
وذلك على حنو ما . يف العلم حمدداً مصطلحاً ،قبل

إذ كان العجب يعين  ):التعجب(جنده يف مصطلح 
 :زيلـء يف التنوجا. ما يرد عليك لقلة اعتيادهإنكار

"لْب جِعبت ويسخويروى عن ال".ونَرزقوله ،اجج :
أصل العجب يف اللغة أن اإلنسان إذا رأى ما "

مث . )85( "عجبت من كذا: ينكره ويقل مثله قال 
يدل  ،حنوياً انتقلت هذه اللفظة لتصبح مصطلحاً

على أسلوب من أساليب العربية يف التعبري عن 
 . ما دهشة اإلنسان واستهجانه أمراً

ين بكاء الذي كان يع) الندبة(مصطلح ،ومن ذلك
زيد  عن أيب ،ويروي ابن سيده. هوتعديد حماسن ،امليت
بكيت عليه وأندبته واالسم  ندبت امليت أندبه ندباً":قوله
يعرب  مث انتقلت هذه اللفظة لتصبح اصطالحاً، )86("الندبة

وما . وفق شروط حمددة ،عن طريقة النداء على امليت
ميكن أن يصدق يف  ،قيل عن هذين املصطلحني

 ،واملعرفة ،البناء والنكرة :من مثل ،ات أخرىمصطلح
 ،والعطف، واإلضافة ،والبدل ،واالستغاثة ،واملنادى
  .وغريها

الذي يكون فيه املضاف أحد  التركيب اإلضايفّ - 2
 ،)عالمات االسم( :من مثل ،متعلقات املضاف إليه

تعلقات اليت تتصل باالسم فالعالمات هي إحدى امل
ت وعالما،لتنوين االسم وكذا احلال بالنسبةوحتدده،
وما شاها، أو يكون  ،وعالمة احلرف ،الفعل

من مثل ضمري الغائب، ،املضاف إليه حمددا للمضاف
عن  ،)الضمري(وهو  ،فاملضاف إليه هنا مييز املضاف

، بكاملتكلم واملخاط،تكون لغري الغائب اليت الضمائر
 ،كتاء التأنيث ،وكذا احلال يف مصطلحات أخرى

 .وما مياثلها ،يثوهاء التأن
للموقع الذي حيتله القائم  أن يبىن املصطلح تبعاً - 3

الذي يشري إىل ) املبتدأ(من مثل  ،بالوظيفة يف الكالم
املوقع الذي حيتله االسم املسند إليه يف اجلملة 

 .االبتداء وما مياثلها ماالمسية، وكذلك ال
أن يؤخذ املصطلح من خالل الوظيفة النحوية اليت  - 4

 ،من مثل ما النافية، إذ يشري املصطلح ،لفظيؤديها ال
الذي ترد  ،من وظيفة يف التركيب) ما(إىل ما تؤديه 

إىل اهلمزة اليت ) مهزة النقل(فيه، ويشري مصطلح 
ومن  ،تسبق الفعل، وتنقله من اللزوم إىل التعدي
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. وهكذا ،لنيإىل التعدي ملفعو ،التعدي ملفعول واحد
افية للجنس ال الن :وهذا يصدق يف مصطلحات

م وال،وأدوات نصب املضارع ،وحروف التحضيض
 .وما مياثلها ،وفعلي املدح والذم ،اجلحود

ويقصد ا هنا اختيار عنصر من العناصر : الضمائم - 5
من مثل كان ،وإحلاق أمثاله به ،املتشاة يف سلوكها

وأخواا، فقد اختريت كان من هذه األفعال اليت 
ا األلفاظ اليت وأ ،تشترك يف عملها النحوي حلقت

أخواا، وحسب و، إن وأخواا:كومثل ذل.ههاتشب
مصطلحات األمساء  ولكن هذا مل يطرد، فوجد

، فاستخدم وصفها بعددها، واألفعال اخلمسة، الستة
 ).كان وأخواا(من اآللية اليت استعملت يف  بدالً

من  ،اجلمع بني الوظيفة والصيغة يف بناء املصطلح - 6
فاستعمل اجلزء األول ) أفعل التفضيل(مثل مصطلح 

اليت جاءت عليها األلفاظ اليت  ،الدال على الصيغة
تشري إىل التفضيل، واستعمل لفظة التفضيل للداللة 

 .على الوظيفة الداللية اليت تقدمها هذه الصيغة

احملمول  :مثلمن ،قياس املصطلح على مصطلح آخر - 7
املؤنث واحملمول على مجع على مجع املذكر السامل، 

وعديل الظرف، والصفة لى املثىن،واحملمول عالسامل،
 .املشبهة

حتديد املصطلح عن طريق وصفه بالصفة اليت يتميز  - 8
مثل مجع املذكر السامل، ومجع املؤنث  ،ا عن غريه

واإلخبار الناقص، والفعل  السامل، واإلخبار التام،
وما  ،والتوكيد املعنوي ،والتوكيد اللفظياملعتل، 

 .ثلهاميا
ال يعين أن  ،فاإلشارة إىل اآلليات السالفة ،وبعد

وإن حاول البحث  - الكتاب اقتصر عليها وحدها
إذ املعول عليه املنطلق يف النظر إىل آليات  -استقصاءها 

بناء املصطلح عند ابن مالك، فقد ينظر إىل املصطلحات 
وفق أكثر من آلية من اآلليات اليت ذكرت، فبعض هذه 

من هذه  ،قابلة ألن تدخل يف غري واحدةاملصطلحات 
اآلليات، ولكنها وضعت ذه الصورة باعتبار اآللية 

  .من وجهة نظر الباحثني ،األقرب
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ملحق باألماكن اليت وردت فيها مصطلحات هذا الباب يف كتاب شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ* 

 
 703اسم الفاعل ص  953،955تاء التأنيث ص 741،744التعجب ص 

 708اسم املفعول ص  953،955هاء التأنيث ص 289الندبة ص 
 756أفعل التفضيل ص  156املبتدأ ص 109البناء ص 

120احملمول على مجع املذكر السامل ص  209االبتداء صمال 137النكرة ص 

132احملمول على مجع املؤنث السامل ص  213ما النافية ص 138املعرفة ص 

 124صاحملمول على املثىن  250مهزة النقل ص 275املنادى ص 
 752عديل الظرف ص  254ال النافية للجنس ص 286االستغاثة ص 

 685الصفة املشبهة ص  315حروف التحضيض ص 577البدل ص 
 118مجع املذكر السامل ص 330أدوات نصب املضارع ص 480اإلضافة ص 
 910لسامل ص مجع املؤنث ا 335الم اجلحود ص 606العطف ص 

 102اإلخبار التام ص  195كان وأخواا ص 96عالمات االسم ص 
 101اإلخبار الناقص ص  218إن وأخواا ص 99-97تنوين االسم ص 
 115الفعل املعتل ص 159،244حسب وأخواا ص 105-104صعالمات الفعل 

 570ص  التوكيد اللفظي 121األمساء الستة ص 106عالمات احلرف ص 
 553ص  التوكيد املعنوي 128األفعال اخلمسة ص 142ضمري الغائب ص 

  
  اخلالصة والنتائج

ح البد أن مير مبراحل أن املصطل ،من املسلم به
تعمل على  ،وهذه املراحل اليت مير احىت يستقر، 
وقد . حه وإقراره، أو استبدال غريه بهتعديله وتوضي

ح عمدة احلافظ يف كتاب شر،ظهر من دراسة املصطلح
  :ما يأيت ،وعدة الالفظ البن مالك

الكتاب متخصص يف النحو، ولذلك جاءت جل  - 1
مصطلحاته حنوية، مث تلتها املصطلحات الصرفية، 

وهذا . وقد ندرت املصطلحات اللغوية والصوتية
يف الكتاب واضح جلي.  

2 - يف كثري من املصطلحات، ، يةِقابِتابع ابن مالك س
 ، بروز مصطلحات جديدةفقد أسهم يف ،ومع هذا

اإلخبار  :من مثل - رمبا كان بعضها من ابتكاره -
ولغة  ،والنائب عن الفاعل ،واإلخبار الناقص ،التام

 .يتعاقبون، وعديل الظرف
 ،متيز ابن مالك يف تقدميه مفاهيم املصطلحات  - 3

باإلشارة إىل االحترازات اليت دفعته إىل اختيار 
قدمي، ولكنه يف دون غريها يف الت ،ألفاظ حمددة

بعض هذه االحترازات مل يتمكن من الوصول إىل 
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عندما حاول تقدمي ، على حنو ما جرى ،طلبته
 .عالمات االسم

يف  ،وقع ابن مالك يف بعض مظاهر التعدد - 4
على حنو ما حدث يف  ،املصطلح للمفهوم الواحد

 .ومجع املؤنث السامل ،مجع املذكر السامل
خمتصرة إىل  يلحظ أن املصطلحات عنده كانت - 5

حد كبري، فأغلبها تتكون من كلمة أو كلمتني، 
 .وقلّ أن يصل املصطلح إىل ثالث كلمات

اليت قد تكون  ،تضمن البحث رصد اآلليات - 6
ملا  ،بنيت وفقها ،املصطلحات الواردة يف الكتاب

يسهم فيه ذلك من تكامل تصور بناء املصطلح 
، هاوأفضل ،واختيار أهم اآلليات،العلمي يف املاضي

 .يف بناء املصطلح العلمي العريب يف العصر احلديث

  اهلوامش
1 - عند ابن جين من خالل اخلصائص، هادي  املصطلح اللغوي

م إىل مؤمتر النقد األديبر، حبث مقد 1994 ،اخلامس ،
  .3ص ،جامعة الريموك

 -ملعرفة املزيد عن حياة ابن مالك، انظر مقدمة احملقق - 2
 .66- 17ص

 ).صلح(ولسان العرب مادة ) صلح(مادة  انظر الصحاح، - 3
 ).صلح(، مادة 2املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ورفاقه، ط - 4
 .28ص ،1978،مكتبة لبنان،بريوت؛اجلرجاين التعريفات،علي - 5
: تح عدنان درويش ورفيقه، بريوت الكليات، الكفوي، - 6

 .129ص، 1992، 1ؤسسة الرسالة طم
يدي، تح حممد أبو طبقات النحويني واللغويني، أبو بكر الزب - 7

 .13صت، .الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، د
ابن اجلزري، نشره برجشتراسر، /غاية النهاية يف طبقات القراء - 8

من  86، واآلية 303ص، 2جـ، 1933 ،مكتبة اخلاجني
 .سورة الكهف

9 - اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم الزاججتح مازن ي ،
 .89، ص 1982، 4، ط ساملبارك، بريوت، دار النفائ

دار الكتب : ، تح عبد السالم هارون، بريوتكتاب سيبويه -10
 .164ص، 1ـج،1988ط ،3 العلمية،

 .335ص، 1 جكتاب سيبويه،  -11
 .12ص، 1ـجاملصدر السابق،  -12
 .12، ص 1ـجاملصدر السابق،  -13
 .12ص، 1ـجاملصدر السابق،  -14

15- عامل : د، تح حممد عبد اخلالق عضيمة، بريوتاملقتضب، املرب
 .3، ص1ـجت، .الكتب، د

 .50ص، اجيجالزاإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم  -16
، تح علي احلمد، اجيجالقاسم الز أبواجلمل يف النحو،  -17

 .1، ص1984، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت
، 1ت،حـ.دعامل الكتب، :بريوتشرح املفصل، ابن يعيش،  -18

 .22ص 
 .96صشرح عمدة احلافظ،   -19
 .104ص  املصدر السابق، -20
 .671املصدر السابق، ص  -21
 .113املصدر السابق، ص  -22
 .180حلافظ، ص اشرح عمدة  -23
 .315املصدر السابق، ص  -24
، واألمثلة اليت يوردها 381، ص 4ـج ،سيبويه ،الكتاب -25

 .سيبويه مجيعها من األفعال املعتلة
 .134، ص 1ـ جاملقتضب،  -26
 .115صشرح عمدة احلافظ،  -27
 .120صشرح عمدة احلافظ،  -28
 .410، 3سيبويه، جـ ،الكتاب -29
 .390، ص 3ـ جاملصدر السابق،  -30
 .331، ص 3ـ جاملقتضب،  -31
 .48ص، 2ـ ج ،ابن يعيش ،شرح املفصل -32
 .337شرح عمدة احلافظ ص  -33

 .31سورة مرمي، اآلية )*(
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 .200شرح عمدة احلافظ، ص  -34
 .65، 64 ، ص،7ـ جشرح املفصل، ابن يعيش،  -35
 .250شرح عمدة احلافظ، ص  -36
ـ جو  19،20وانظر ص،  78ص،1ـج سيبويهالكتاب، -37

 .41، 40، ص 2
، واآليتان على 69، ص 3ـ جشرح املفصل، ابن يعيش،  -38

 .ةدئمن سورة املا 71وسورة األنبياء  من 3الترتيب 
 .541 540.شرح عمدة احلافظ، ص -39
 .129-128صاملصدر السابق،  -40
 .744صشرح عمدة احلافظ،  -41
حممد حمي الدين عبد احلميد، شرح ابن عقيل، تح : انظر -42

 . 452،454ص،1جـ،14،1964ط مطبعة السعادة،:مصر
 .41ص، 1ـ جالكتاب، سيبويه  -43
 .50، ص 4ـ جاملقتضب،  -44
 .26صجاجي، يف النحو، الزاجلمل  -45
 .83صشرح عمدة احلافظ،  -46
 .118صاملصدر السابق،  -47
من سورة  4، واآلية رقم 125شرح عمدة احلافظ، ص  -48

 .التحرمي
 .133-131املصدر السابق ص  -49
 .137-134ص  املصدر السابق، -50
 .752صاملصدر السابق،  -51
 .102-101املصدر السابق، ص  -52
 .147شرح عمدة احلافظ، ص  -53
 .149ص املصدر السابق،  -54
 .137 املصدر السابق، ص -55
 .138-137صاملصدر السابق،  -56
 .113املصدر السابق، ص  -57
 .97شرح عمدة احلافظ، ص   -58
 .99املصدر السابق، ص  -59

 .25ص، 1شرح املفصل، ابن يعيش حـ  -60
 .156مدة احلافظ، ص شرح ع -61
 .سورة البقرة من184واآلية  158املصدر السابق، ص  -62
 .23ص، 1كتاب سيبويه حـ : انظر مثاال لذلك -63
 .126ص، 4املقتضب، حـ   -64
 .147شرح عمدة احلافظ، ص  -65
 .150املصدر السابق، ص  -66
 .98املصدر السابق، ص  -67
 .142املصدر السابق، ص  -68
 .106صاملصدر السابق،  -69
 .254صاملصدر السابق،  -70
 .275املصدر السابق، ص  -71
 .286املصدر السابق، ص  -72
 .118شرح عمدة احلافظ، ص  -73
 .907-906املصدر السابق، ص  -74
 .961صاملصدر السابق،  -75
 .132صشرح عمدة احلافظ،  -76
 .118املصدر السابق، ص  -77
 .5، ص1املقتضب، املربد، جـ   -78
 .9اجلمل يف النحو، الزجاجي، ص -79
 .عدهاوما ب. 220ص ، 3ـ جانظر كتاب سيبويه،  -80
 .60، ص 1ـ جاملقتضب  -81
 .956شرح عمدة احلافظ، ص  -82
 .958صاملصدر السابق،  -83
 .137شرح عمدة احلافظ، ص  -84
رصدت أماكنها من  ،املصطلحات الواردة حتت هذا العنوان) *(

  ).15(فحة صالكتاب يف ملحق تابع يف ال
 .)عجب(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور  -85
  .141ص، 13، السفر املخصص، ابن سيده -86
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  املصادر واملراجع
  

، تح مازن اجيجأبو القاسم الز/ النحو اإليضاح يف علل - 1
  .1982، 4دار النفائس، ط: املبارك، بريوت

 .1978مكتبة لبنان، : علي اجلرجاين، بريوت/ التعريفات - 2
، تح علي احلمد، اجيجالزأبو القاسم / اجلمل يف النحو - 3

 .1984، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت
ابن عقيل املصري، تح حممد حمي الدين / شرح ابن عقيل - 4

 .1964، 14طمطبعة السعادة، : عبد احلميد، مصر
مجال الدين بن مالك، / ظشرح عمدة احلافظ وعدة الالف - 5

 .1977 ،مطبعة العاين: تح عدنان الدوري، بغداد
 .ت.عامل الكتب، د: ابن يعيش، بريوت/ شرح املفصل - 6
: د عبد الغفور عطار، بريوتاجلوهري، تح أمح/ الصحاح  - 7

 .دار العلم للماليني
أبو بكر الزبيدي، تح حممد / طبقات النحويني واللغويني - 8

 .ت.أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، د

ابن ااجلزري، نشره / غاية النهاية يف طبقات القراء - 9
 .1933 ،شتراسر، مكتبة اخلاجنيبرج

دار : بريوت سيبويه، تح عبد السالم هارون،/ الكتاب -10
 .1988، 3الكتب العلمية، ط 

: ، تح عدنان درويش ورفيقه، بريوتالكفوي/ الكليات -11
 .1992، 1مؤسسة الرسالة، ط

 .ت.صادر، ددار :بريوتابن منظور املصري،/العربلسان  -12
13- عند ابن جين من خالل اخلصائص املصطلح اللغوي /

ر، حبث مقدم إىل مؤمتر النقد األديب اخلامس هادي، 
 ).خمطوط(، جامعة الريموك 1994

 .ت.، د2إبراهيم مصطفى ورفاقه، ط/ املعجم الوسيط -14
 .ابن سيده/ املخصص -15
د اخلالق عضيمة، د، تح حممد عبأبو العباس املرب/ املقتضب -16

 .ت.ب، دعامل الكت: بريوت
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Selon Dubois (1970) « le discours 

lexicographique n’est pas seulement un 

énoncé pédagogique sur la langue, il est 

aussi une didaxie de la culture » P.43. En 

effet, à part son aspect didactique le 

dictionnaire est une image précieuse de la 

civilisation. Quant au  dictionnaire bilingue, il  

est le texte culturel par excellence. Le choix 

des mots dans la nomenclature, les exemples 

qui figurent dans L1(langue1) et dans 

L2(langue2) ne sont qu’une illustration du 

socioculturel dans le dictionnaire bilingue. 

  Dans notre étude nous partons de 

l’hypothèse suivante : le culturel dans le 

dictionnaire bilingue entraîne soit un écart 

dans l’équivalence sémantique, soit il rend 

l’équivalence impossible entre L1 et L2. 

Dans ce qui suit nous essayerons 

d’argumenter en faveur de cette hypothèse 

conformément à la démarche suivante : 

- Le culturel dans le dictionnaire ;  

- Les manifestations du culturel dans le 

dictionnaire bilingue ’’Abd Annour’’ ; 

- Le culturel et l’équivalence sémantique 

dans le dictionnaire ‘’Abd Annour’’. 

I -Le culturel dans le dictionnaire : 

           L’objectif premier du dictionnaire est 

de décrire le lexique, un objectif qui rejoint 

d’autres,  d’ordre social, politique et 

économique. Ces objectifs sont 

indissociables, ce qui fait que le dictionnaire 

devient le reflet de son époque. Ceci dit,  la 

production du dictionnaire n’est pas naïve, 

mais elle dissimule toute une idéologie qui 

jaillit du contenu de celui-ci. Pour Chantal 

(1979P.23), le dictionnaire est le porte- parole 

de la classe dominante, pas nécessairement 

sur le plan politique mais même sur le plan 

économique. 

             Bref, le culturel dans le dictionnaire 

contribue à la constitution d’un signe 

socioculturel tributaire d’une époque. Ce qui 

fait que le texte lexicographique, ainsi conçu, 

constitue alors un discours social qui n’est pas 

du tout innocent. Quant au  lexicographe, il 
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est l’émetteur d’un message destiné à un 

public particulier.  

Le culturel se manifeste dans le 

dictionnaire, sur le plan du lexique, par les 

censures des mots de la nomenclature et le 

rapport de ces censures avec le purisme. Sur 

le plan de la microstructure par les citations, 

les clichés et les stéréotypes. Sans oublier de 

mentionner les marques d’usage qui ont 

comme fonction de refléter le conflit d’usage 

à l’intérieur de la langue, en légitimant un 

usage au détriment d’un autre. 

 II- Les manifestations du culturel dans le 

dictionnaire bilingue‘’Abd-Annour’’ (A.A) : 

Le culturel dans le  dictionnaire se 

manifeste dans les exemples qui sont une 

évocation préférentielle d’une société vue par 

le lexicographe (J.R.Débove P.272). Nous 

faisons la distinction entre deux types 

d’exemples dans le dictionnaire bilingue 

‘’Abd Annour ‘’: les exemples signés et les 

exemples non signés. 

1- Les exemples non signés : ces 

exemples ne sont pas des phrases toutes 

faites, mais des syntagmes qui relèvent non de 

la langue  mais  du discours. Ils reflètent, à 

titre d’exemple, soit : 

a – Le mode de vie de la civilisation arabe 

ancienne : Ils informent sur les constituants 

fondamentaux de cette vie à savoir : le désert, 

le cheval, l’arc, l’épée, le sable, l’aspect 

vestimentaire ( le voile de la femme entre 

autres), la vie en tribu, des figures de la poésie 

arabe (Layla, Salma)etc. Viz les exemples 

suivants : 

- cabrer son cheval                              أقام جواده 

- il entrait tantôt sur des terrains bas  أغار وأنجد                     

     tantôt sur des plateaux élevés                                          

 - choisir l’homme qu’il faut à la place qu’il faut      

  لقوس باريها                                 أعطى ا

 - plus tenace qu’une fourmi           أضبط من ذرة  

 -  racheter un prisonnier                    افتدى أسيرا 

     - se voiler le visage برقعت المرأة وجهها                    

 -  Etinceler, miroiter                     برق حد السيف   

 - faire baraquer le chameau              برك الجمل    

 - il ne consola pas de Layla           لم يسل عن ليلى 

 - Salma t’a ravi la raison            ذهبت سلمى بعقلك  

 - Ils arrivèrent par groupes de neuf 
           جاء القوم تساع      

Soit il reflète : 

b-Le religieux  à titre d’exemple :  

- réjouir qqn du mal subi par l’ennemi        
 أشمته اهللا بعدوه                                                  

- guérir, rendre la santé à qqn أصحه اهللا             

- assourdir, rendre qqn sourd     اأصم اهللا فالن  

-  demander pardon de ses fautes à 
Dieu      أستغفر اهللا 

   Il y a ceux qui sont tirés du Coran comme : 

- acquitte –toi de la prière comme les autres 
  

                                               ارآع مع الراآعين 
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- les planètes, soleil /navire          الجوار الكنس  
Ces exemples sont propres à la culture 

arabo-musulmane ; si on les prive de leurs 

contextes ils n’ont aucun sens. 

2- Les exemples signés : le lexicographe du 

dictionnaire en question a cité des noms 

d’auteurs arabes d’une grande notoriété comme 

Ibnu Sina, T.Alhakim, Alghazali etc. Ex : 

-   La première saisie consiste en l’actuation  

اإلدراك األول هو أن يكون حصول الصورة على نحو ما من 

     ) ابن سينا(الحصول 

de la forme de quelque manière que ce soi 

- je dis que le vide n’a pas d’existence 

 )ابن سينا(أقول ال وجود للخالء 

- tout ceci me revenait en mémoire pendant     

que je baissais la tête, silencieux                       

  )توفيق الحكيم(مر بخاطري آل هذا وأنا مطرق صامت 

- et c’est Aristote qui a ordonné pour eux la 

logique  

 )يالغزال(وأرسطا طاليس هو الذي رتب لهم المنطق  -

- Le culturel est traduit aussi par : 

3- Les proverbes arabes : viz les exemples 

suivants : 

- être à son paroxysme, à son comble 

                                                سبق السيف العذل    

- tout va la cruche à l’eau à la fin elle se casse  

 ما آل مرة تسلم الجرة

A part les exemples, les citations et les 

proverbes, il y a l’apparition, dans la 

nomenclature, de quelques mots qui ont une 

connotation péjorative et qui impliquent un 

jugement de valeur du type : 

- étranger : qui ne parle pas l’arabe أعجمي 

- non arabe 

- persan 

- barbare 

- muet                                               أعجم 

- brute 

- qui ne parle pas l’arabe عجم                           

-  plus noble d’origine              أعرب             

Ces mots informent sur la façon dont les 

Arabes concevaient ceux qui ne parlent pas 

l’arabe : Ce sont  des barbares, des muets, des 

brutes, des étrangers etc. Ceci évoque le grand 

débat sur l’origine de la langue, et le débat sur 

la langue du paradis. Les anciens arabes 

estiment que la langue du paradis est la 

langue arabe ; du moment que c’est la langue 

du Coran, la langue sacrée et évidemment ceux 

qui la parlent sont une race noble, et tous ceux 

qui n’appartiennent pas à cette race sont des 

barbares (cf. أعرب : plus noble d’origine ). Ces 

stigmatisations n’appartiennent pas 

exclusivement à la langue arabe; mais on les 

trouve aussi dans d’autres langues et il y a tant 

d’exemples de ce type (cf. J.M. Thomasseau). 
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III- Le culturel et l’équivalence sémantique 

dans le dictionnaire (A.A) : 

Selon Darbelnet (P.92)  «  le 

problème que tout dictionnaire bilingue 

doit résoudre n’est pas comme on le sait un 

problème  de définition, mais d’équivalence 

entre les mots. » Une équivalence qui n’est 

pas toujours évidente. Parmi les facteurs qui 

engendrent cet écart sémantique entre les 

mots dans le dictionnaire bilingue, le culturel. 

Le lexicographe face à cette problématique 

adopte deux attitudes : 

 • Soit trouver l’équivalent qui n’est pas 

toujours exact comme nous allons le voir par 

la suite ; 

• Soit se dérober et au lieu de donner 

l’équivalent, qui n’existe pas d’ailleurs, le 

lexicographe  recourt  à la définition. 

   Dans le premier cas, où le culturel 

entraîne un écart sémantique, nous avons les 

exemples suivants : 

- conserver qqn saint et sauf       أسلمه اهللا         

- paralyser qqn                           أشله اهللا 

- réjouir qqn du mal subi par son ennemi  
  أشمته اهللا بعدوه

- guérir, rendre la santé à qqn أصحه اهللا           

- assourdir, rendre qqn sourd         اأصم اهللا فالن 
   Dans les exemples arabes le sujet de 

l’action est Dieu, la force suprême, tandis que 

dans les équivalents en français le sujet est 

anonyme, ceci crée un écart sémantique entre 

les exemples des deux langues. Les exemples 

en arabe sont sous-tendus par la croyance 

religieuse du lexicographe ; ce qui prouve le 

point de vue de Debove ( 1971, P.272 ), pour 

qui les exemples non signés dévoilent la 

société vue par le lexicographe. 

Dans le cas de l’exemple: 

- baptême d’un navire                    إطالق سفينة  

    Le mot ‘’baptême’’ est propre à la 

culture chrétienne. Il a le sens de sacrement 

chrétien ( selon Hachette). Ce mot a pris 

d’autres sens au cours de l’histoire sans 

atteindre le sens premier. Ainsi le syntagme 

‘’baptême d’un navire’’ signifie ‘’une 

cérémonie qui consiste à bénir le navire en lui 

donnant un nom’’; dans cette définition nous 

soulignons le mot ‘’bénir’’ qui vient de   la 

bénédiction d’un prêtre, un rite qui  est propre 

à la culture chrétienne. Ainsi, le baptême n’est 

pas seulement ‘’la nomination’’ mais aussi 

‘’la bénédiction’’. Ceci engendre un grand 

écart sémantique entre les deux exemples. 

Autrement dit (إطالق سفينة ) n’est pas 

équivalent à (baptême d’un navire); parce que 

ce dernier a une connotation religieuse qu’on 

ne trouve pas dans l’exemple en arabe. 

-         confesser  ses fautes                  اعترف بذنبه                       
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            Le mot’’ confesser’’ signifie : déclarer 

ses péchés à un prêtre en vue de recevoir le 

pardon de Dieu. Au cours de l’évolution de la 

langue le mot a pris d’autres sens mais cela ne 

l’a pas privé de sa connotation religieuse ; ce 

qui crée cette nuance de sens entre 

 qui n’a pas de connotation religieuse « اعترف»

en arabe et ‘’confesser’’ en français. 

-         se marier حصنت المرأة                                       

            Le mot « حصنت » a une connotation 

religieuse en arabe qui signifie ‘’être  

vertueuse’’ ; et le mariage n’implique pas la 

vertu ; ce qui entraîne  un décalage de sens 

entre les deux exemples.  

- Les cas où le lexicographe ne donne pas 

l’équivalent de l’exemple ; mais il a recours  à 

la définition.  Ce sont les cas dont les 

exemples ou les mots en question sont propres 

à la culture arabo-musulmane. Ex : 

- le grand vizir de l’empire ottoman الصدر األعظم   

-   prière pour obtenir de la pluie صالة االستسقاء       

- transmetteur du hadith, de la tradition      أسانيد  

            Ces exemples sont propres à la culture 

arobo-musulmane et c’est évident que nous ne 

trouvons pas l’équivalent du syntagme  

 en français; du moment que « صالة االستسقاء   » 

cela ne relève pas de la culture française. Et 

‘’prière pour obtenir de la pluie’’ n’est pas 

l’équivalent du mot en question ; c’est une 

définition.  

            En somme le culturel dans le 

dictionnaire bilingue entraîne un écart entre 

les aires sémantiques des mots de chaque 

langue, comme il peut parfois rendre 

l’équivalence difficile ou plutôt impossible, 

ce qui pousse le lexicographe à avoir recours 

à la définition. 

  Cette étude du culturel dans le 

dictionnaire bilingue laisse dans l’ombre de 

nombreux cas qui n’ont pu être examinés et 

qui constituent autant de pistes de recherche. 

Ainsi notre travail n’était qu’une esquisse et 

nous souhaitons revenir en détails sur cette 

question. 
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  )*(وصياغته اللغوية العلمياملصطلح 

  املصطلح املركَّب منوذجاًَ
  )**(سيف بن عبد الرمحن العريفي . د

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

زل القرآن بلسان ـمن ، احلمد هللا رب العاملني   
  .النيب األمنيوالصالة والسالم على  ، عريب مبني

  " ويسر يل أمري ،رب اشرح يل صدري"  

  :بعدو

 ،هذا حبث يف قضية من قضايا العربية املعاصـرة ف
ومـا   عـدداً، شغلت الباحثني واملؤسسات العلمية سنني 

  .زالت

اخترت أن أتكلَّم فيـه   ،العلميحبث يف املصطلح 
مث رأيت احلديث  وصنفتها، مادته،فجمعت  صياغته،على 

املصـطلح  ( فقصرته على صياغة شعابه،وتكثر  سيطول،
االشـتقاق   :يفليكون بداية لبحوث أخـرى   ؛)املركّب
أسأل اهللا أن  ، ....الصناعيواملصدر  املصطلح،يف  الصريفّّ

  .يعينين على إجنازها

  :ملا يأيت)  املركّباملصطلح ( اخترت  وقد

حتـدث   العربيـة، نه ظاهرة لغوية هلا أصول يف كو -
  .اهللارمحهم  املتقدمون،عنها علماؤنا 

  

  .احلديث العريبشيوعه يف املصطلح  -

احلاجة املاسة إليه يف تعريب املصطلحات األجنبية  -
  .وهذه املصطلحات كثرية جداً ،وترمجتها  ،ذات اللواصق

  :عت يف البحث منهجني ال بد منهماومج

- املنهج الوصفي:  

املصـطلح   الظـاهرة يف أخذت به يف وصف هذه 
واخترت معجمني من املعاجم املوحـدة   احلديث، العريب

 اللسـانيات، معجم : الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب
  .عليهما اًمعظم الدراسة مبني فكان الكيمياء،ومعجم 

  :املعياريواملنهج  -

أخذت به يف ربط هذه الظاهرة بقواعد العربيـة     
  .اليت قررها علماؤنا املتقدمون

أت للبحث بكالم على موقع علم املصطلح وقد وطّ
خمتصراً على مراحـل   لَّمت كالماًمث تك اللغة،بني علوم 

  .احلديثيف العصر  العريبصياغة املصطلح 

                                                  

  .م2001توبر كأ 31-29الرباط يف  يف تنسيق التعريب بهذا البحث يف ندوة استثمار املصطلح املوحد الصادر عن مؤمترات التعريب اليت عقدها مكت يلقأُ )*( 
  ياضالر–جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -كلية اللغة العربية )**(
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  :ةتوطئ -1

  )Terminology ( )1 = املصطلحية( املصطلح علم
؛ إذ هو باب واسع من  التطبيقيمن أهم فروع علم اللغة 

  .)2(مفرداا وتوليد ، أبواب تنمية اللغة

يف  العلميظهرت احلاجة إىل هذا العلم بعد التقدم 
توحيد املصطلحات إن إذ  ؛امليالديالقرن الثامن عشر 

يف الدراسات  وله .)3(الباحثنيبني  العلمياالتصال  إىل سبيلٌ
  :)4(اللغوية فرعان

  . )لحللمصط العامة النظرية:(العام علم املصطلح -
ملقدمات النظرية العامة هذا الفرع يف ا يبحث

وإمنا هي شاملة ، للمصطلح اليت ال ختتص بلغة معينة
  : ومن مباحثه .لكل اللغات

 ، ونظمها  ،وعالقاا  ،وخصائصها  ،طبيعتها  :املفاهيم -
  .وصفها و

 ومفاتيح ،واختصاراا ،ومكوناا ،طبيعتها:املصطلحات -
ات واملعجم ،وتدوين املصطلحات،الدولية املصطلحات
  .ومداخلها ، ومناهجها ، املصطلحية

  :علم املصطلح اخلاص -

  .معينةيبحث يف قواعد املصطلحات يف لغة    

 توليدها، لووسائ،صياغة املصطلحات:ومن مباحثه
  :وباد اتصالُ هذا العلم بعلوم اللغة النظرية.وضوابطها

- علم األصوات الوظيفي ) :Phonology (  

 نقل األصوات من لغة إىل يف - مثالً  - يحتاج إليه  
  .والنحت، أخرى

  :علم التصريف -

وخباصة االشتقاق  املصطلح، صياغة يف الرحى قطب هو

  .الصريفّّ

  :علم النحو -

إذ التركيب ،)املركّباملصطلح (يفاحلاجة إليه  تظهر
  .النحومن مباحث علم 

  :علم الداللة -

      من مباحثه اليت يعىن ا علم املصطلح مبحث 
  .وسيلة من وسائل توليد املصطلحاتفهو ،)الداليلّلتغري ا(

  :علم املعجم بفرعيه -

  .) Lexicography=املعجمية(صناعة املعجم علم -

  . )Lexicology()5=املفرداتية(سة املفرداتعلم درا-

  :وصياغته العريب العلمياملصطلح  -2

احلديث منذ  العريببدأ التفكري يف صياغة املصطلح  
يف النصف األول مـن القـرن    ،بأوروبا العلميتصال اال

مصـطلحات   إذ ظهرت احلاجة إىل صياغة عشر؛التاسع 
  .عربية تعني على الترمجة

وما زالت الترمجة هي الدافع األول لوضع املصطلح 
نيـت ب  اللغويـة، حىت أنشئت اجملامع  ،العريبصـياغة  فع

  .أهدافهاوجعلتها هدفاً من  ،عناية خاصة العريباملصطلح 

احلديث  العريبوميكن إمجالُ تاريخ وضع املصطلح  
  :وصياغته يف أربع مراحل

وبدايات  ،ة إليهمرحلة ظهور احلاج :املرحلة األوىل
  :هالتفكري يف صياغت

بعد  ،ظهرت احلاجة إىل صياغة مصطلحات عربية
     يف عهد حممـد علـي    ،إرسال البعثات العلمية إىل أوروبا

ـ الذي عين بالترمجة وتعر،)م1849-م1805(  العلـوم، ب ي
  :فكان من آثار هذه العناية
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  .م1835إنشاء مدرسة األلسن سنة  .1

 .م1841إنشاء غرفة الترمجة سنة  .2

ملراجعة النصـوص   ،اختيار خنبة من علماء األزهر .3
  .وتصحيحهااملترمجة 

  .كتاباً 114ترمجة  .4

ر الذهبيـة يف املصـطلحات   الشذو ( إجناز معجم .5
  )6(.)الطبية 
رافق هذه اجلهود يف مصر جهود فردية يف ت توكان

  )7(.تونس خاصةيف و، بعض البلدان العربية
  )8(:ومن أبرز رجال هذه املرحلة

  صاحب كتـاب  ، )م1872- م1801(اويرفاعة الطهط .1
  .)ختليص اإلبريز (

2.  صـاحب  ، ) م1879 - م1810( خري الدين التونسـي
 ).أقوم املسالك (كتاب
يف هـذه   ،ياغة املصطلحوخالصة الكالم على ص 
  :املرحلة

ومل توضع  أفراد،أو  ،على جهود فرد أنَّ معظمها قام .1
  .منهجيةهلا أسس 

 .التراثيف  العريبمن مصادرها الرئيسة املصطلح  .2
 :كانت وسائل صياغة املصطلح وتوليده .3

  .املباشرةالترمجة  -
 .الصريفّّاالشتقاق  -
 )9(.الداليلّالتغري  -

 ،)10(املرحلةال هذه ووجد التعريب يف أعمال رج
  .الوسائلولكنه مل يظهر ظهور هذه 

يف  املنـهجي مقـدِّمات الـتفكري    :املرحلة الثانية
  :املصطلح وصياغته

يف  العـريب يف وضع املصطلح  املنهجيبدأ التفكري  

على أيـدي كبـار   ، الربع األخري من القرن التاسع عشر
  :منهم ،)11(اللغةعلماء 

  ). م1887 - م1804( أمحد فارس الشدياق  -
  )12(). م1906 - م1847(إبراهيم اليازجي  -
  :العلميوكان من مثار هذا التفكري  

1. ويضع، يوحِّد اجلهود، الدعوة إىل إنشاء جممع لغوي 
  )13(.األسس العلمية لصياغة املصطلحات

يف  ،فيما يشبه اجملمع اللغوي ،اجتماع خنبة من العلماء .2
ومـن   ،)م1892(سنة ،بالقاهرة ،كريبيت توفيق الب

والشـيخ حممـود    عبـده، الشيخ حممـد  :  أبرزهم
 )14(.وحفين ناصف ،الشنقيطي

وضع كلمات عربيـة  ، وكان حمور هذه االجتماعات
   )15(.أجنبيةملصطلحات 

 ،)م1908(سنة العريبندوة لدراسة املصطلح  عقد .3
وأمحد  اخلضري،وحممد  ناصف،حفين : شارك فيها
 زغلول،محد فتحي وأ زكي،وأمحد  السكندري،
  .وآخرون

واتفق هؤالء على األسس العامة لتوليد املصطلحات 
  :وهي وصياغتها،

  .املباشرةالترمجة  -
  .االشتقاق -
  .الداليلّالتغري  -
  )16(.التعريب -

  :مرحلة املؤسسات العلمية املنفردة :املرحلة الثالثة
  )17(: أبرز املؤسسات اليت عنيت بصياغة املصطلحات 

  .م1919أنشئ سنة :بية يف دمشقلغة العرجممع ال .1
 .م1932أنشئ سنة :جممع اللغة العربية يف القاهرة .2
 .م1947أنشئ سنة : العراقي العلمياجملمع  .3

حتديـد الضـوابط    ،كان من أهداف هذه اجملامع
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  .معامجهاوإصدار  املصطلحات،العلمية لصياغة 
  :وقد متيزت هذه املرحلة مبا يأيت 

  .علميةعربية بقرارات دخول املصطلح يف ال .1
 .الصريفّّالتوسع يف االشتقاق  .2
ووضع ضوابط نقـل األصـوات    بالتعريب،العناية  .3

 .العربيةاألجنبية إىل 
 مفرقة،حظ أن جهود اجملامع يف هذه املرحلة الوي 

فأدى هذا إىل تعدد املصطلحات  ، كلُّ جممع يعمل منفرداً
  .للشيء الواحد

ـ :املرحلة الرابعة أبرزهـا  و ،تركةاملؤسسات املش
  :مؤسستان

  .اللغويةاحتاد اجملامع  :األوىل
تنبه اجملمعيون إىل ضرورة تضافر اجملامع على صياغة 

فأنشئ احتاد اجملامع اللغوية يف  ، وتوحيدها ، املصطلحات
املادة الثالثة (وجاء يف نظامه األساس  ،م1970سنة ،القاهرة

علمية العمل علىتوحيد املصطلحات ال(( : )الفقرة ب –
  )18()).والفنية واحلضارية العربية ونشرها 

  :الرباطب مكتب تنسيق التعريب :الثانية
مث انضـم إىل   املغـرب، كان خمتصاً بالتعريب يف 

، وعند قيام املنظمة  )19(م1969سنة  ،جامعة الدول العربية
كوكالـة متخصصـة يف    ،العربية للتربية والثقافة والعلوم
يف سـنة   ،ة، أحلق ا املكتـب نطاق جامعة الدول العربي

املؤسسات العلمية  التنسيق بني :هفصار من شؤون ،م1972
 ،وعقد مؤمترات التعريب ،العربية يف تعريب املصطلحات

  )20(.إصدار املعاجم املوحدة للمصطلحاتو
توحيد منهجيات وضع (( ندوة  ه،ومن أهم ندوات

رباير ف 20 -18( اليت عقدت يف الرباط )) العلمياملصطلح 
 العـريب وأقرت فيها أسس وضع املصطلح  ،) م1981سنة 

  :ومنها وصياغته،

 ،استعمال الوسائل اللغوية لتوليد املصطلحات العلمية -
 اجملاز،مث التوليد عن طريق  ،التراث: على الترتيب اآليت

   .حتوالن ،والتعريب واالشتقاق،
كلمات على ال املتواترة الفصيحة العربية تفضيل الكلمات -

  .املعربة
ويشترط أن  الضرورة،إال عند  ،جتنب الكلمات العامية -

وأن يشار إىل عاميتها عربية،تكون مشتركة بني هلجات 
  .قوسنيبأن توضع بني 

على الكلمة اليت  ،تفضيل الكلمة اليت تسمح باالشتقاق -
  .بهال تسمح 

؛ ألا تساعد على تسهيل تفضيل الكلمة املفردة -
  .واجلمع ،والتثنية ، واإلضافة ، والنسبة ، االشتقاق

وخباصة املصطلحات ذات الصبغة احلاجة،التعريب عند  -
     ،الالتيينأو  ،كاأللفاظ ذات األصل اليوناينّ ،العاملية
أو العناصر  مصطلحات،أمساء األعالم املستعملة  أو
  .يةيائالكيمات املركّبو

  :يراعى يف التعريب ما يأيت -
ـ املعرنطقه يف رسم األلفـاظ   ا سهلترجيح م -أ  يف  ةب

  .اللغات األجنبية
موافقـاً   ،مستسـاغاً حىت يصبح  ،التغيري يف شكله -ب 

  .العربيةللصيغة 
 ، خيضع لقواعد العربيـة  ،املصطلح املعرب عربياً عد -ج 

حتوجيوز فيه االشتقاق والن...  
 ،يةتصويب الكلمات العربية اليت حرفتها اللغة األجنب -د 

  .وردها إىل أصلها الفصيح
 ،اصـة خ ،املعربـة و ،ضبط املصـطلحات عامـة   -ه 

  )21(.لشكبال
  :منها ،األسس أمور هويؤخذ على هذ

 الضرورة،أا أجازت استعمال الكلمات العامية عند  -
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 .وهذا خطأ كبري
إذ  بالتعريـب؛ وخباصة ما يتعلَّق  بق،طَيأن بعضها مل  -

غيـر  ومل ت العربية،ىل ت إلَقن ،جتد مصطلحات كثرية
  .العربيةلتوافق أبنية 

  :املصطلح العريب املركَّب -3
تكلَّم  العربية،هلا أصولٌ يف  لغويةٌ،التركيب ظاهرةٌ 

ب ويؤخذ من كالمهم أن للمركَّ، فأوعبوا النحويون، فيها
  .وصويتّ ، وداليلّ ، شكلي: ثالثة ضوابط

ن من كلمت: فالضابط الشكليأكثر،ني أو أن يتكو 
: الداليلّوالضابط .على املراد مل تدل،لو انفردت كلمة منه

حتـتفظ   أن: الصويتّوالضابط .شيء واحدأن يدلَّ على 
  .أجزاؤه بصوامتها وصوائتها

الذي  ،يتميز عن النحت ،وبالضابط األول والثالث
بعـد   ،أو أكثـر  ،يتكون من كلمة مأخوذة من كلمتني
ويظهر الفـرق   )22(.نهحذف بعض أصوات ما أخذت م

  :بينهما يف األمثلة اآلتية
حتالن:  

  .َبْسَملة        الرمحن الرحيم              بسم اهللا
محقلي             )الكيمياءيف علم (  محض قلوي.  
  :التركيب

  .حضرموت       موت                  + حضر 
  .الكربونثاين أكسيد الكربون       +كسيدأ +ثاين

 ، فنسان مـونيت : منهم باحثون،وقد خلط بينهما 
  :وستتكيفتش، وهنري فليش

:   من طرق التركيب يف العربيـة  ،فعد هنري فليش
أربعـة صـوامت    ،من إحدى العبارات ،أن يستخرج" 

مث ينطـق   معناها،مث يصاغ منها فعلٌ رباعي حيمل  ،مميزة
: ك مثلوذل معني،اليت تعد علماً على تعبري  ،ذه الصيغة

  .أو كتبها  )23( )بسم اهللا الرمحن الرحيم :قال أي( َبْسَملَ

 ،)ال متنـاهي (  أمثلة النحتوذكر ستتكيفتش من 
  )24(.وحنوها

 هذا  أنَّ ،ويرى الدكتور حممود فهمي حجازي
      حـمبصطل ،حتالن ترمجة بسبب وقع رمبا ،اخللط

)Composition (، ه وبناء دراست ،الذي يعين التركيب
  )25(.على هذه الترمجة

كان كالم النحويني على ظاهرة التركيب يف العربية 
  :ذا أحناء
 هميكن إمجال، و)كل الش(الكالم على إعرابه وبنائه  -

  :يف األقسام اآلتية
 ،اإلعرايباألول حبسب موقعه ، معرب اجلزأين باملركَّ .1

  .عبداهللا: حنو ،والثاين جير باإلضافة
 مساء،صباح  عشر،مخسة : حنو ،زأيناجل مبين باملركَّ .2

  .وخازِ بازِ ، شغر بغر ، بيَت بيَت
إعراب املمنوع  ،معرب العجز ،الصدر مبين باملركَّ .3

 .قايل قال ،بعلبك ،حضرموت: حنو الصرف،من 
 .شاب قرناها شراً،تأبط : حنو ،احملكي باملركَّ .4

  )26(.فصلوها تفصيالً،وأوجه ،ويف كالمهم تعليالت
ات مكونٌ مـن كلمـة   املركّبأن بعض حظ الوي
وإمنا جعل من  ،)بَني بَني، كفةَ كفةَ،بيت بيت(مكررة حنو

  :التركيب ؛ ألن ضوابط التركيب متحققة فيه
مكون من أكثر من كلمة: الشكلي.  
  .أجزاؤه حمتفظة بأصواا: الصويتّ
 ال تـدلّ  ،ن على شيٍء واحددالّكلمتان ت: الداليلّ
 ، هذا جاري بيَت بيـتَ : فإذا قلت دة،منفرإحدامها عليه 
  .عليه ولوال التركيب ما دالّ،  )مالصقاً( أفادا معاً معىن

، حبسب العالقة بني أجزائه ،الكالم اقسمو وقد -
  :ثالثة أقسام

      أضيف صـدره إىل عجـزه   : ب اإلضايفّملركَّا -
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  ).اإلضافة بالعالقة ( 
سند إليه وم ،ن من مسندمكو: اإلسنادي باملركَّ -

 ).اإلسناد بالعالقة ( 
ضـمت   ،ن من كلمـتني مكو: املزجي باملركَّ -

ال (  الواحـدة، فصارتا كالكلمـة   األخرى،إحدامها إىل 
وقد يكـون   ،)27()عالقة حنوية بني جزأيه عند التركيب 

 :حنو ، عالقة حنوية ،بينهما قبل التركيب
  ،العطف ،العالقة بينهما قبل التركيب: عشَر مخسةَ
  )28(.وصحرة حبرة ، بيَص وحيَص ، كفة كفة: وكذلك

  :كون بينهما عالقة لفظية؛ حنوتوقد    
  .كفة كفة ، بيت بيت: التكرار
  .شغر بغر ، حيص بيص: اإلتباع

  :ةالدالليالكالم على وظيفته  -
وفـاق   ،ة منثورالدالليأكثر كالمهم على الوظيفة  

  :الوظائف اآلتيةوميكن إمجالُه يف  النحو،تصنيف أبواب 
  ).ومزجياً  ،وإسنادياً ،يكون إضافياً:(باملركَّم لَالَع -
  .معدي كرب ،شراً طَبأََت،عبداهللا:حنو،م األشخاصلََع -
   .بازِخازِ : حنو، علم األجناس - 
مخسةَ : حنو ،)املزجي باملركَّمن (،العددي باملركَّ - 

  .عشَر
بيـَت  : حنو، ) زجيامل باملركَّمن : (احلايلّ باملركَّ -  

كفـةَ   ،بادي بدي، شذَر مذَر، حيَص بيَص، بيَت
  .صحرة حبرةَ ،خذََع مذََع، حيثَ بيثَ ،كفةَ

صباَح : حنو ،)املزجي باملركَّمن : (الظريفّ باملركَّ -  
  .يوَم يوَم مساَء،

خاقِ : حنو ،)املزجي باملركَّمن :(الصويتّ باملركَّ -  
  )29(.قاشِ ماشِ باقِ،
ذكر الدكتور عبدالصبور شاهني أن مما جـاء يف  و
فاطمـة  " ومثـل لـه ب   ،" الوصفي باملركَّ" العربية 

على النحو الـذي ذكـره مـن    ، وال أراه )30(".الزهراء
 ، ؛ ألن أحد جزأيه يـدلُّ منفـرداً علـى املـراد    باملركَّ

  .والوصف أفاد التخصيص
 العربية،هذه مجلة كالم املتقدمني على التركيب يف 

فتوسـعت اجملـامع اللغويـة     ،أما يف العصر احلـديث 
ختذ طريقةً من طرائق او ، واملؤسسات العلمية يف التركيب

  )31(.العريبصياغة املصطلح 
ويرجع التوسع فيه إىل كثرة املصطلحات األجنبيـة  

فاقتضى نقلُها إىل العربية  ،وذات اللواصق خاصة ،ةاملركّب
  .كما سيأيت بعد ،التركيب
 املركّـب حظ أن وسائل صياغة املصـطلح  الوي 
  :ثالث

  .الترمجة -
حظ أم مل يلتزموا بردِّ املعرب إىل الوي التعريب، -

 .وزن من أوزان العربية
  .اجلمع بينهما -

حبسـب   ،املركّـب فنتج عن هذا تقسيم املصطلح 
  :ثالثة أقسام ،أصله
1- حنو ،ماكانت أجزاؤه كلمات عربية: العريب:  

  .)يف اللسانيات(  dysphonia=  انقطاع الصوت
  .)يف اللسانيات( narration =   ة ـفعل احلكاي

  .)يف الكيمياء( aqua fortis =  ارــاء النـم
احةححامل الس=burette- stand) يف الكيمياء.(  

  :حنو ،ما نقلت أجزاؤه من لغة أجنبية: املعرب -2
  .)يف الكيمياء ( Phenolphtalein    = فينولفتالني 

  ).يف الكيمياء (Phenylhydrazine= فنيل هيدرازين
 أجنبياً،وبعضها ،ماكان بعض أجزائه عربياً: ملقترضا -3

     وأطلق عليه الـدكتور حممـود فهمـي حجـازي     
ومسـاه الـدكتور جـواد مساعنـة      ،)32()املختلط(
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  .)33(املؤشب
  :ومن أمثلته

  )يف الكيمياء (   anti - proton= ضاد الربوتون 
  ).يف الكيمياء (     dipeptide = ئي ببتيد ثنا
يكثران يف العلوم  ،حظ أن النوع الثاين والثالثالوي
  .ويقالن يف العلوم اإلنسانية، الطبيعية

  :حبسب عالقة أجزائه ،املركّبأنواع املصطلح  -
  :اإلسنادي باملركَّ  

  : يف العربية مخس خصائص ب اإلسناديللمركَّ
 .وقد تقـدمت  ات،املركّب ثالث تشترك فيها كلُّ

وهي أنه وحدة إعرابيـة   ،املزجيب وواحدةٌ له وللمركَّ
  .وهي أنه حمكيٌّ، وواحدةٌ ينفرد ا .واحدة

ذه الضوابط أثر يف املصـطلح   املركّبليس هلذا 
لوال أن الدكتور جواد  ،وما كنت ذاكره احلديث، العريب

وأمثلة مـن   ،تراثل له بأمثلة من الومثّ ،مساعنة قد ذكره
  .احلديث العلمياملصطلح 

 والواحـد   ،الواحد باالتصـال : فمن أمثلة التراث
  .والواجب لذاته ،واجلزء الذي ال يتجزأ ،التركيب

اإلثـارة  ):يف الفيزياء(ومن أمثلة املصطلح احلديث 
والبقعة العميـاء يف   باالستطارة،واالستقطاب  بالتصادم،
واملاء غري قابل  للمغناطيسية،م والتربيد بانتزاع كظي العني،

  )34(.وتشكيل الكثافة يف الصمام اإللكتروينّ ،لالنضغاط

 اإلسـنادي  املركّبليست من  -كما ترى-وهذه 
وال هي ، فال العالقة بني أجزائها إسنادية، يف شيء العريب

   أمسِّيـه  آخـر، وأراها من مركَّب .وحدة إعرابية واحدة
  :ون من جزأينيتكو ،"التخصيصي املركّب"

وهو الـركن األبـرز يف   ، املخصص: اجلزء األول
  .التركيب

 أكثر،كلمة أو  وقد يكون املخصِّص،: واجلزء الثاين

  .متعلِّقات املخصِّصحبسب  ،أو شبه مجلة
 ،الصـويتّ و ،الشكلي: الثالثة باملركَّوفيه ضوابط 

  .الداليلّو
 وإمنا يعرب اجلزُء واحدة،وهو ليس وحدة إعرابية 

حبسـب عالقتـه    ،ويعرب الثاين ،حبسب موقعه ،األول
  ... الوصفية: باألول

  :العريب العلميأمثلةٌ يف التراث  املركّبوهلذا 
واالسم  ، والفعل الالزم، املفعول املطلق: ففي النحو

والفعل  ،والفعل الدائم،والفعل اجلامد، واالسم املزيد،اجملرد
 ، واملفعول به ،ملتصللضمري اوا، والصفة املشبهة ،املضارع

  .واملفعول له، واملفعول فيه ،واملفعول معه
والصـحيح   لذاته،الصحيح : ويف مصطلح احلديث

 اخلفـي، واملرسـل   لغريه،واحلسن  ،لذاتهواحلسن  لغريه،
  .والغريب النِّسيب املطلق،والغريب 

 ، عيناملوالواجب  املخير،الواجب : ويف أصول الفقه
  .الواجب املوسعو املضيق،والواجب 

وخباصة  كثري،احلديث  العلميوهو يف املصطلح 
  :ويرجع ذلك إىل أمرين بالوصف،ماكان التخصيص فيه 

يف املصطلحات )  Prefixes( ترمجة السوابق :األول
  )35(:حنو بالصفة،األجنبية 

  .داخليendo (   =( السابقة 
  .بيينinter  = (( السابقة 
  .أويلّ، ليةأو) =  pro( السابقة 
  .فائق) =  super( السابقة 
  .صغري ،دقيق) =  micro( السابقة 
  .كبري= )  macro( السابقة 
  .كاذب) =  pseudo( السابقة 
: كثرة املصطلحات املترمجة املركَّبـة مـن  : والثاين

  .صفة+ موصوف 
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  :على النحو اآليت ،حبسب املخصِّص ،وينقسم
ركَّـب  امل( يص فيه بالوصـف  ما كان التخص -1
الوصفي:(  

  :يتكون من الصور اآلتية
  :أو ،صفة+ موصوف 
  :أو ،صفة+ صفة + موصوف 
  :أو ،متعلق الصفة أو املوصوف+صفة+ موصوف 
     :متعلّّق الصفة+ صفة + صفة + موصوف 

  :يف اللسانيات ،فمن أمثلة األوىل
absolute  =       نفي مطلق negation 

تركيب وصفي    =  adjectival phrase

copula  =رابطفعل

حنو توليدي =     generative grammar  

إغالق حنجري  =   glottalic closure    

احنباس داخلي           = inner closure

past  =ماضٍ منقضٍ  historic          

toneme=              وحدة نغمية 

  :يف الكيمياءو
absolute       =  رطوبة مطلقة  humidity

accelerated  =     تفاعل مسرع  reaction

electromagnetic  = طاقة كهرومغناطيسية energy

meniscus           =    سطح هاليلّ

metallic        =      ترابط معدينّ bonding

حتليل جمهري   =           micro-analysis

  :اللسانياتيف ومن الثانية
acoustic =مكونات صوتية فيزيائية  formants 

  ]مكونات مسعية : أرى أن يكون[    
  
  

 paradigmatic sound =    تصريفي حتول صويتّ
change

 segmental phonemics =   صوتيات وظيفية تقطيعية

phonemic notation =     كتابة صوتية حرفية 

ascending diphthong =   صوت مركب صاعد 

  :ويف الكيمياء
lower reducing flame =    ل السفليتزاللهب املخ

هلب خمتزل علوي        = upper oxidising flame 
       

 molar heat capacity =     سعة حرارية جزيئية 

electrochemical series =  سلسلة كهربائية كيميائية

Co-ionic bond=  شتركة الشارديةالرابطة امل

  :ومن الثالثة يف اللسانيات
          = تركيب مشتمل على نظري معطوف 

co-ordinate endocentric construction

      = heterographic spellingجئة متعددة النطق 

للنطق ترجيع عضلي    = kinaesthetic feedback  

للحرف إدراك استئناسي  = phonetic empathy  

  synonyms  radiation of =   للمترادفات ّتأثري إشعاعي

   :ويف الكيمياء

    exothermic reactions = تفاعالت ناشرة للحرارة
  

  Endothermic compound =  ب ماص للحرارة مركَّ

 reversible reaction =   تفاعل قابل لالنعكاس

اجلزيء تفاعل ثالثي      =termolecular reaction 

 :ومن الرابعة يف اللسانيات
  =صوامت متمادة غري احتكاكية 

frictionless continuant 
 =الصوتيات الوظيفية متعدِّدة األنظمة 

polysystemic phonology 
 :ويف الكيمياء

  =بلورات مكعبة متمركزة اجلسم 
body-centered cubic crystal  
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 =    مضاد للربط  يئيمدار جز
antibonding molecular orbital 

 ،)اجلار واجملرور( وقد يكون الوصف بشبه اجلملة       
  slender consonant=      صامت من مقدم الفم  :حنو

 ،)36(صامت أمامي: وترمجه الدكتور حممد اخلويل[
 .]وعليه يكون الوصف باملفرد ،وهو أوىل

  unilateral consonant= صامت من جانب واحد      
صـامت أحـادي   : وترمجه الدكتور حممد اخلويل[
  .])37(اجلانب

 suprasegmental= وحدة صوتية فوق احلـرف  
phoneme  

اإلضـافة  [ماكان التخصيص فيـه بـاملتعلِّق    -2
  ]:باحلرف

أضـيف  [ اجلزء الثاين فيه شبه مجلة متعلِّق باألول 
  :على النحو اآليت ،]اجلزء األول إىل الثاين باحلرف 

]   املضاف[اجلزء األول
  

  
احلرف 

 ]املضاف إليه[اجلزء الثاين

  :يف اللسانيات ومن أمثلته
  extra-nuclear                = خارج عن النواة  
 ]وهو أوىل،)38(ثانوي:حممد اخلويلالدكتور وترمجه[

 contamination           =   احلمل على املوضع 
 timeless                   =  ن ـعن الزم خارج

  phonemization         = حتول إىل حرف صويتّ
  :ويف الكيمياء

 displacement upward       = إزاحة إىل أعلى 
 gasification              =        حتول إىل غاز 

      knock suppressor              =مانع للدق 
    water – repellent             =   دافع للماء         

 املركّـب (ماكان التخصيص فيـه بـاملعطوف  -3
العطفي:(  

 ويف املصـطلح   ،هو قليل يف االستعمال اللغـوي
علـى مفهـوم   الداللة  املركّبألنَّ من خصائص  ،خاصة
إال إذا كانـت الـواو    ،وهذا اليتحقق يف العطف، واحد

فتكون الداللة التحويلية للمركَّب على النحو  ،للمصاحبة
  :اآليت

مصـاحبة  = معطـوف  + الواو + معطوف عليه 
  .عليهاملعطوف للمعطوف 
   هي العنصر الرئيس  ،املركّبيف هذا  ،وتكون الواو

  ).الركن = نواة املصطلح ( 
  :يف اللسانيات ذلكمثال 

  distant assimilation              = اتباع وإحناء 
مماثلـة  : وأوىل منه ترمجة الدكتور حممد اخلـويل [
  ]فيكون التخصيص بالوصف ،)39( متباعدة

  :حنو ،العريبوله أمثلة يف التراث 
  :يف البالغة

 .وإحلاقه بالكلي صر اجلزئيح -
 .الرمز واإلمياء -
 .والتلفيقااللتقاط  -
 .احتاد الطريق واختالف املقصد -

  :ويف النحو
  .الوصفية والعدل -
 .ية والتأنيثملَالَع -

يف  ،الدكتور جواد مساعنة قلة هذا التركيب عوأرج
  :إىل ما يأيت ،العريباملصطلح 
شأا شأن ،)واو العطف(ذه األداة النحويةأن ه "-1

تد ا يف التراكيـب  اليت ال يع ،األدوات النحوية األخرى
ليست سـوى   ،وال يف النظرية املصطلحية االصطالحية،

كان ميكن استعمال  ،أداة رابطة بني مصطلحني مستقلني
 ."لوال ظروف املقال  ،كل منهما على حدة
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 فعليـة، أن هذه األداة ليست كلمة امسيـة أو   "-2
فإننا مل نلحظ يف وجودها أيـة مسـة حتديـد     ،وبالتايل

ما  األخرى،ات املصطلحية املركّبا يوجد يف مم ،مصطلحية
وهي  ،املركّبخال عالقة العطف اليت تربط بني عنصري 

ممـا   عليه،عالقة تبعية مطلقة؛ تبعية املعطوف للمعطوف 
وجـود   ال ميتلـك أي  املركّبيعين أن العنصر اآلخر يف 

  )40(."املصطلحييف التركيب  مسايتّ
إىل الوظيفـة   -كما ترى-مل يتنبه الدكتور جواد 

فقال ما قال ، ة للواو يف هذا التركيبالداللي.  
  :وأرى يف كالمه جتاوزاً يف مواضع 
يف  ،ذكر أن األدوات النحويـة ال يعتـد ـا    -أ

  .وال يف النظرية املصطلحية االصطالحية،التراكيب 
 تقـدم، كمـا   ،وأرى هلا أثراً ظاهراً يف التخصيص

 ،)ال مع اسم بعدها (يبمن ترك ،وفيما شاع عند احملدثني
  .كما سيأيت
ذكر أن الواو ليست سوى أداة ربـط بـني    -ب

كان ميكن استعمال كل منهما على  ،مصطلحني مستقلني
  .لوال ظروف املقال ،حدة

أيـة مسـة حتديـد     -كمـا يـرى   -وليس هلا 
  ...مصطلحية

  :واحلق أن الواو أثرت تأثريين
  .عطف الثاين على األول -
 ، وهي مسة حتديد مصـطلحية  ،ثاينمصاحبة األول لل -

يـدل علـى    ،صار ا املصطلحان مصطلحاً واحداً
 .شيء واحد

  :املوصويلّ املركّب -
  :يتكون من   

  الصلة+ اسم موصول  
زلة ـومبن ،فيه مكمِّلة للموصول] اجلزء الثاين[الصلة 

  .ووظيفتها رفع إامه ،اجلزء منه
  )يف اللسانيات : ( حنو
    interconsonantal     = امت ما بني الصو  
   preterminal            =    ماقبل الطرف   
   preverb=                      ماقبل الفعل   
  pre-co-ordinator       = ما قبل العاطف   
 post-article          = مابعد أداة التعريف   
 post-tonic                 = ما بعد املنبور   
 post-vocalic            = ما بعد مصوت   
 post-velar              = ما فوق الصفاق   
             supradental    =ما فوق الثنايا   

وتلحظ أن هذا التركيب يرجع إىل ترمجة بعـض  
  :باسم املوصول والظرف)  prefixes( السوابق 

  inter    :مابني
  pre    :ماقبل
  post   :مابعد ، ما فوق
  supra   :ما فوق
  :اإلضايفّ املركّب

ولكـين   ،هو يف كثري من أمثلته مركب ختصيصي
وألن  ، املركّـب أفردته ؛ لكثرة استعماله يف املصـطلح  

   .النحويني جعلوه قسماً على حياله
  :من جزأين املركّبويتكون هذا  

  )مضاف إليه + مضاف (       
وجيـر   عـه، موقحبسب  ،يعرب اجلزء األول منهما

  .الثاين باإلضافة
أو املعطـوف   ،وقد تنضاف إليه صفة املضاف إليه

  .فيزيد على كلمتني ،عليه
  :حنو ، العريب العلميله أمثلة كثرية يف التراث 

اسـم   ،اسم اجلمـع  ،مجع التكسري ،نائب الفاعل
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أفعـال   املكان،اسم  املفعول،اسم  ،اسم الفاعل ،املصدر
ضـمري   ،ل املـدح والـذم  فعاأ ،أفعال الشروع ،القلوب
نـون   ،هاء السكت ،نون النسوة ،ضمري الشأن ،الفصل
  ....الوقاية

ويرجـع   ،احلديث كـثري  العريبوهو يف املصطلح 
يف املصـطلح  ) affixes( معظمه إىل ترمجـة اللواصـق   

باملضاف األجنيب:  
  )41(:باملضاف)  prefixes( فمن ترمجة السوابق 

- mono : ،أول دةوح ،أحادي... 
- uni: وحيد ، أحادي...  
- di:ثان ، مزدوج ، ثنائي... 
- tri: ثالثي 
- quadri:رباعي 
- poly ، multi:،متعدد عديد... 
- anti:مقابل ، مضاد 
- non ، dis:غري...  
- in ، un:عدم ، عدمي ، غري 
- homo:،متجانس متناظر 
- hetero:متباين ، خمتلف  
- iso: ٍـ  ثابت، ،تساو  متشـابه،  ،متسـاوٍ  ل،متاث

 بني متماثل،
- semi:شبه 
- Peri:حميط 
- extra:خارج 
- inter:بني... 
- hypo:،ناقص حتت 
- Pre:قبل 
- super:فوق ، فرط ، مفرط ، فائق 

  :باملضاف)  suffixes( ومن ترمجة اللواحق    

- logy:ملْع 
- meter:مقياس 
- oid:شبه...  

ا كان املضاف ومما يتوقف عنده يف هذا التركيب م
  :وله صورتان ،)بني ( فيه 

  :األوىل
  ،)مثىن أو جمموع ( مضاف إليه + بني 
  :حنو

  .)يف الكيمياء(  inter molecular= بني اجلزيئات 
  .)يف اللسانيات (  inter vocalic=  بني مصوتني  

  :والثانية
  مضاف إليه  مفرد منسوب+ بني 
  :حنو

  .)يف اللسانيات  (      isophone=      بني صويتّ  
  بني تنغيمي  =isotonic line      ) يف اللسانيات(.  
  .)اللسانياتيف ( line isosyntagmic=يـبني تركيب  
  بني لغوي     =isogloss          ) يف اللسانيات.(  

         بني عضلي     =intermuscular     ) يف احليوان(.    
وأما الصورة  فيها،ال فال إشك ،فأما الصورة األوىل

ففيها قلق؛ يظهر يف مثل قول الدكتورأمحد خمتـار   ،الثانية
وعلى هذا فهو عضو يف تقابالت مخسة بني فونيمية :"عمر
 =interphonemic.")42(  

 ،ني منفصلنيتضاف إىل اثن) بني ( وسبب ذلك أن 
 ، "بني رجلني "أو جمتمعني يف لفظة،"بني حممد وبكر: "حنو

   ، "بني حممد وبكـر وخالـد   : " عة مفرقة حنوأو إىل مجا
  )43(".بني الرجال " أو جمتمعة يف لفظة 

  :ولذا رد األصمعي رواية بيت امرئ القيس
  قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومرتل      

  بسقط اللِّوى بني الدخول فحوملِ 



12   
 
 

 

  )44(.بني الدخولِ وحومل: ومل جيز إال بالفاء،
ما رآه الـدكتور   حأقترو ،وأرى إعادة النظر فيه 

  :حممد اخلويل
   خط التماثل النغمي      =           isotonic line   
      isophone             =        الصويتّخط التماثل    
   interphonemic   =  )45(يـبـيالترك خط التماثل   

  :املزجي املركّب
 ،املزجـي  املركّبتقدم أن العربية الفصحى عرفت 
  .وأن النحويني تكلَّموا عليه كالماً مفصالً

 العريبمل يرد يف املصطلح ،ولكن ما فصله النحويون
وسأقف علىثالثة أمناط وردت يف  )46(،احلديث إال قليالً

  :وأحلقها الباحثون بالتركيب املزجي، املصطلح
  :املختلط التركيب املزجي: األول

  :يتكون من         
         اي+  اسم عريبأجنبية  ة  

  )يف الكيمياء ( : حنو         
   lactate=   لبنات          
  cupric= حناسيك          

 دقيقاً، نوكا ،ذكره الدكتور حممود فهمي حجازي
ففصله عن التركيب املزجي 47(.العريب(  
وأرى إعادة دراسة مـا   قلق،وال خيفى ما فيه من 

إمـا  : دى السـبيلني واألخذ بإح النمط،جاء على هذا 
  .وإما التعريب الكامل الكاملة،الترمجة 

قد ترمجت بياء النسـب  )  ic( وقد رأيت الالحقة 
  )48().حناسيcupric  = (يف املصطلح السابق 

  :التجاوري املركّب: الثاين
  :حنو شرطة،يتكون من امسني بينهما 

   .)جو  -أو أرض  أرض، -صاروخ أرض( 
ومل خيطئ من : " وقال، ذكره الدكتور رفعت هزمي

ألنه ال يوافق أساليبها وال  ،وصفه بأنه غريب عن العربية
وال أدري كيف يكون إعرابه ؟ ولو ترجم كما ، قواعدها

صـاروخ  : لكانت ترمجته الصحيحة.... هو يف اإلجنليزية
فيتخلص بذلك مـن   اجلو،إىل / من األرض إىل األرض 

  )49(."العجمة الظاهرة يف االستعمال الشائع
على أن الترمجة احلرفيـة   ،وأوافق الدكتور رفعت

وهو البناء علـى   العربية،ولكنِّي أرى له وجهاً يف  ،أوىل
أو حاالً  ، وإعرابه صفة إن كان ما قبله نكرة، ينأفتح اجلز

احلـايل يف أن   املركّبعلى  هومحل، إن كان ما قبله معرفة
شبه فيما ويتضح وجه ال، التركيب حمولٌ عن صيغة أخرى

  :يأيت
  :حمول عن ، )ّمركب حايل( ةَ كفَّةَ لقيته كفَّ -
  .لقيته متواجهني ذوي كفة منه وكفة مين -
  :حمول عن) مركب حايلّ( هو جاري بيَت بيَت  -
  )50(.وبيتههو جاري متالصقاً بييت   
  :حمول عن أرَض، -صاروخ أرَض  -
  .صاروخ منطلق من األرض إىل األرض -

  ):اسم + ال ( من  املركّب :الثالث
ورد هذا التركيب يف التراث املنطقي حنو ،العريب :

  .الال اية، الالوجود، الالحي، يةرأدلالا
يف ترمجة بعـض   ةالقاهراللغة العربية بمع جموأقره 

  )a:)51و  an: حنو ،السوابق األجنبية الدالة على النفي
  ال أصلي  =athematic     )يف اللسانيات (.  
  ال مائي  =anhydrous     ) يف الكيمياء(.  

  :حنو ،)52(عليه)أل ( دخول -أيضاً -وأجاز اجملمع 
- الال أصلي.  
- الال مائي. 
  )53(:وأجاز يف إعرابه وجهني 

ويعرب ، النافية غري عاملة) ال ( أن تكون : األول
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  .ما بعدها حبسب موقعه مما قبلها
ويعـرب   بعـدها،  أن تكون مركبة مع ما: والثاين

  .اجلملةحبسب موقعه يف  ،املركّب
 مركبـاً، ال يكون هذا النمط  ،وعلى الوجه األول

  .املركّبوعلى الوجه الثاين يكون من 
  :املركّبوقد اختلف يف نوع 

ذهب الدكتور حممود فهمي حجازي والـدكتور  
  )54(.إىل أنه مركب مزجي ،رفعت هزمي

كب علـى  وذهب الدكتور متام حسان إىل أنه مر
  )55(.املنفي املركّب: مساه ، حياله

ألن اجلزء األول  أوىل؛وما ذهب إليه الدكتور متام 
وال تكـاد   ،يف هذا التركيب أحدث معىن يف اجلزء الثاين

  .املزجي املركّبجتد هذا يف 
ومما  ، واجتهد باحثون يف االحتجاج هلذا التركيب

  :احتجوا به
تكـون يف   قد)  ال( واعلم أن : " قول سيبويه -1

ليس  إليه،زلة اسمٍ واحد هي واملضاف ـبعض املواضع مبن
وأخذَته بال  ذنبٍ،أخذَته بال : وذلك حنو قولك شيء،معه 
: واملعـىن  ،وذهبَت بالعتاد الشيء،وغضبَت من  شيء،

إذا مل ترد أن جتعـل   ذنبٍ،وأخذته بغري  عتاد،ذهبت بغري 
  )56("غرياً شيئاً أخذه به 

 زائداً،هذه األساليب يراها بعضهم حرفاً يف ) ال(و
  .تعملويريد بالزيادة أا ال 

وما بعدها مضـاف   اسم،ونقل عن الكوفيني أا 
  )57(.إليه

النافية املعترضة بني اخلـافض  : ويسميها ابن هشام
  )58(.واملخفوض

 ، وليس هذا التركيب خاصاً باخلافض واملخفـوض 
  )59(."اءإنك وال شيئاً سو: " فقد نقل سيبويه

ومهما كان امسها فقد دلَّت مع ما بعدها على شيء 
  .فصارت جزءاً من مركّب واحد،

احتج الدكتور حممد حسن عبد العزيز بأبيـات   -2
   )60(:منها

  :قول الشماخ -
  إذا ماأَْدلََجْت َوصفَْت يداها       

  )61(هلا إدالَج ليلةَ ال هجوعِ       
  :وقول ساعدة بن جؤية

كأنَّ وميَضه           أَفََعْنك ال برق  
       ثْقَبم رامض َمهتشي 62(غاب(  

ال  ،)63(زائدة يف هذا البيت عند األصمعي) ال(و  
  ).ال(فال حجة يف البيت لتركيب ،أثر هلا يف املعىن
  :قول رؤبة

  )64(قد اعترفت حني ال اعتراف           
  :ومن شواهد سيبويه قول أيب الطفيل  
  تركتين حني ال مالٍ أعيش به       

  )65(وحني جن زمانُ الناس أو كَلبا           
) ال(ولكن  ،إذن هذا التركيب له شواهد يف العربية

  :)66(فيها وقعت بني متضامني
  .واجملرورحرف اجلر  -
  .إليهاملضاف واملضاف  -
 ....املبتدأ واخلرب -

قد  ةالقاهرب اللغة العربية معجمأن  ،ومجلة القول   
  :من وجهني ،توسع يف هذا التركيب

 متضامني،بني )ال(أنه مل يقيد اجلواز بوقوع: أحدمها
  .وهذا مقبولٌ عند الضرورة

وهـذا ال   عليـه، ) أل ( أنه أجاز دخول : واآلخر
  .واهللا أعلم. أصل له يف العربية
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  نتائج البحث
  :من نتائج البحث ما يأيت

1. ـ ت صياغة املصطلح مر احلـديث بـأربع    ريبالع
  :مراحل

ويف .ألفرادكان اجلهد  ،يف املرحلة األوىل والثانية
  .كان العمل للمؤسسات ،املرحلة الثالثة والرابعة

2. فرِّمل يالتركيبحت وق بعض املستشرقني بني الن، 
  .العربيةيف 

 احلـديث،  العـريب شاع التركيب يف املصـطلح   .3
 ويرجع هذا إىل كثـرة املصـطلحات األجنبيـة   

  .خاصةوذات اللواصق  ة،املركّب
  :ثالث باملركَّوسائل صياغة املصطلح  .4

  .الترمجة -    
  .التعريب -    
  .اجلمع بينهما -    

  :ثالثة أقسام،حبسب أصله ،باملركَّينقسم املصطلح  .5
  .العريباملصطلح  -     

  .املصطلح املعرب -      
  .املصطلح املقترض -      

 العـريب يستعمل يف املصطلح مل  ،اإلسنادي املركّب .6
  .احلديث

 املركّـب : احلـديث  العـريب  مما شاع يف املصطلح .7
ــق التخصــيصالتخصيصــي      الوصــف،: ، وطرائ

  .والعطف، واملتعلِّق
اليت تفيد  ،يكون العطف فيه بالواو ،العطفي املركّب .8

  .املصاحبة
مل يرد يف املصطلح احلـديث علـى    ،املزجي املركّب .9

له النحويونالنحو الذي فص.  
ميكن محله  ،يف العربية املعاصرة ،التجاوري املركّب .10

  .احلايلّ املركّبعلى 
يف اسـتعمال   ةالقـاهر اللغة العربية بجممع توسع  .11

  :من وجهني ،)اسم+ ال (تركيب 
 .متضامنيبني ) ال(أنه مل يقيد اجلواز بوقوع : أحدمها

  .)ال(على ) أل(أنه أجاز دخول : خرواآل

ـشاهلوام
 .144ص ،املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات: نظرا )1(
ومن الباحثني من يلحق  .19 ، صانظر األسس اللغوية لعلم املصطلح )2(

ألنه قائم على توليد املفردات، وهـو مـن    املعجم؛علم املصطلح بعلم 
 .134ص  ، مقدمة لنظرية املعجم: انظر. مباحث علم املعجم

 .16 ، صاألسس اللغوية لعلم املصطلح: انظر )3(
  .20 – 19ص املرجع السابق : انظر )4(
            ،صـناعة املعجـم احلـديث   :انظر يف ترمجة هـذين املصـطلحني   )5(

  .21 – 20 ص
التعريـب يف   .38 –37 احلديث، صاللغة العربية يف العصر : انظر )6(

،ص التعريب يف القدمي واحلـديث  .277 ، صضوء علم اللغة املعاصر
  .ا بعدهاوم 35ص  ،، التعريب جهود وآفاق159

 .38 ، صاللغة العربية يف العصر احلديث: انظر )7(
التعريب يف القـدمي  ، 38 ، صاللغة العربية يف العصر احلديث: انظر )8(

 . 161ص  ،واحلديث

 .38 ، صاللغة العربية يف العصر احلديث : انظر )9(
التعريـب جهـود   ، 38 ، صاللغة العربية يف العصر احلـديث : انظر )10(

  .37 ، صوآفاق
التعريـب  بعدها،  وما 40 ص احلديث،لعربية يف العصر اللغة ا: انظر )11(

 . 172 ، صيف القدمي واحلديث
التعريـب يف  ، 46- 40 ، صاللغة العربية يف العصر احلديث: انظر )12(

 .173 – 172 ، صالقدمي واحلديث
 .47 احلديث، صاللغة العربية يف العصر : انظر )13(
، ود وآفاق التعريب جه .47 احلديث،صانظر اللغة العربية يف العصر  )14(

 .151 ص
  .47 احلديث، صاللغة العربية يف العصر : انظر )15(
 .49 – 47 ، صالسابق: انظر )16(
وما بعدها، التعريـب   54 ، صاللغة العربية يف العصر احلديث :انظر )17(

  .وما بعدها 151 ، صجهود وآفاق
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 .وما بعدها 166 وآفاق، صالتعريب جهود : انظر )18(
 .220 ، صالتعريب جهود وآفاق: انظر )19(
  .62 ص، اللغة العربية يف العصر احلديث. 221 ص، السابق: انظر )20(
التعريب   .وما بعدها 65 ، صاللغة العربية يف العصر احلديث: انظر  )21(

  . 86 ،صاللغة العربية العلمية .250 وآفاق،صجهود 
  .77 املصطلح، صاألسس اللغوية لعلم : انظر )22(
  .185 ، صبية الفصحىالعر )23(
  .109 ص ،العربية الفصحى احلديثة: انظر )24(
  .74 ، صاألسس اللغوية لعلم املصطلح: انظر )25(
شـرح الكافيـة    .4/111شرح املفصل  .3/296الكتاب : انظر  )26(

  .1/180توضيح املقاصد   .2/1/351
  .2/1/351شرح الكافية  )27(
شـرح  . 117-4/112شرح املفصـل   .3/297الكتاب : انظر )28(

  .وما بعدها 2/1/359الكافية 
ومـا   4/111ح املفصـل  شر .وما بعدها 3/269الكتاب : انظر )29(

 2/1/359شرح الكافية  .1/517اإليضاح يف شرح املفصل  .بعدها
  .وما بعدها

 .291 ، ص العربية لغة العلوم )30(
  .77 ، صاألسس اللغوية لعلم املصطلح: انظر )31(
  .84 ، صاألسس اللغوية لعلم املصطلح )32(
  .42ص ، 50ع ،اللسان العريب جملة ،املصطلحيالتركيب  )33(
  .45 - 44 ، صالسابق  )34(
،  91 ، صاألسس اللغوية لعلـم املصـطلح  : انظر يف ترمجة اللواصق )35(

  .255 ص واحلديث،التعريب يف القدمي 
 .260 ص النظري،معجم علم اللغة  )36(
  .359 ، صالسابق- )37(
  .92 ص السابق، - )38(
  .77 ، صالنظريمعجم علم األصوات : انظر - )39(
)40(  جملة اللسان   ،التركيب املصطلحي ،46ص  ،50 عالعريب.  
  .وما بعدها 91 ، صاألسس اللغوية لعلم املصطلح :انظر )41(
)42( 187 ، صدراسة الصوت اللغوي.  

 .8/ 11اخلزانة : انظر )43(
شرح ما  .100 – 99 املشهورات، صشرح القصائد التسع : انظر )44(

  .218 ، صيقع فيه التصحيف
 .140،  141 ، صمعجم علم اللغة النظري: انظر )45(
، جملة الدراسات اللغويـة  ، يف العربية املعاصرة التركيب املزجي: انظر )46(

  .200 – 199ص ، 1ع،  2مج
 .84 ، صاألسس اللغوية لعلم املصطلح: انظر )47(
 .60 ، صاملعجم املوحد ملصطلحات الكيمياء : انظر )48(
)49( 200 ، صيف العربية املعاصرة  التركيب املزجي.  
 .2/1/368شرح الكافية : انظر )50(
  .102 ، ص ية لعلم املصطلحواألسس اللغ: انظر )51(
 .102 ، صلسابقا: انظر )52(
،  العربيـة  204 ، صيف العربيـة املعاصـرة   التركيب املزجي: انظر )53(

 .126 احلديثة، صالفصحى 
يف  ،  التركيب املزجـي 78 ، صاألسس اللغوية لعلم املصطلح: انظر )54(

 .201 املعاصرة، صالعربية 
  . 126 ، صالعربية الفصحى احلديثة: نظرا )55(
       ،العربيـة املعاصـرة   يف التركيب املزجـي :،وانظر2/302الكتاب  )56(

  .204  ص
 .                   1/245املغين : انظر )57(
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واللسانيات احلديثة مفهوم التابع بني النحو العريب   
  

  )*( عبداإلله بوغابة .أ

  

  

  : متهيد

أحد املفاهيم األساسية داخل  ،يشكل مفهوم التبعية
الصرح االصطالحي النحوي باعتبار أنه حييل  )1( ،العريب

البـدل  والنعـت  : خمتلفـة وعلى كيانات لغوية متعددة 
ـ و العطف؛ووالتوكيد   يـهي بنيات تتميز بتعقد تركيب

قـادر   عاملياً مؤسساً مسات داللية ال يبدو أن حنواًوظاهر 
أمام هذا االلتباس الواضح  ) 2(.ووضوحعلى رصدها بيسر 

اكتفى النحاة العرب مبعاجلة بنية التوابع وفق تصور أفقي 
لعناصـر الـيت   م بتركيز شديد على اللجملة العربية يتس
باعتبارهـا   تتلقى التأثري العـاملي ولعمل، ترتبط بأواصر ا

للعناصر  ميش نسيبو، "الفضالت والعمد :" معموالت 
اليت ليس هلا ارتباط مباشر بالعوامل ، بل تستمد حالتـها  

هو األمر الذي واإلعرابية من خالل العناصر السابقة هلا ، 
   )3(.ينسحب جبالء على التوابع 

       صـر لغويـة تـرد   عنا تصـورنا،  ب، حسإن التوابع
ال عالقة هلـا جبـوهر   و منطقية،-ألغراض داللية ساساًأ

فالتبعية يف عمقهـا   .التركيبيةالدراسة النحوية ذات الطبيعة 
بـل هـي عالقـة تفسـريية      فحسب،ليست عالقة عاملية 

فالتابع قـد   .اجلملةالذي تفيده  النوويوتوضيحية للمعىن 
، كما )4(قيقيالنعت احل-سهاملتبوع نفيدل على صفة يف 
   ،) 5(يبـالنعت السب-ه ارتباط باملتبوعيدل على صفة فيما ل

  

كما قد يدل على تقرير متبوعه ورفع توهم غري الظـاهر  
لعلّ هذا االفتراض من شـأنه أن يـربر   و)6( ،من الكالم

 :الوصلووجود هذه املباحث نفسها ضمن مبحث الفصل 
   .علم املعاين

  :العريبيف النحو  مفهوم التابع-1

حتتل التوابع مساحة باب بكامله داخل املؤلفـات  
 ليس مرتبـاً  ألنه ،باستثناء كتاب سيبويه ،النحوية القدمية

وألن الكتابة النحويـة املبوبـة    الكربى،حسب األبواب 
فالتوابع ترد بعـد   .نشأت بعده ألغراض تعليمية وتيسريية

هي األبواب األصول والفضالت واألبواب اخلاصة بالعمد 
يعكس موقع التوابع يف مؤخرة كتب و )7(.العريبيف النحو 

إن  ذ، إالنحاة تصورهم لطبيعتها املقولية ودورها الـداليلّ 
املكونات التابعة عادة ما تلي العمد والفضـالت داخـل   

وهي بذلك تدخل ضمن عوارض التركيب ممـا   اجلملة،
  .تركيبـيأو  لبس داليلّ ي إىلجيوز حذفه دون أن يفض
بشـكل   ،أن تقدمي أبواب النحو ،يؤكد هذا األمر

يضـع   أن النحويو ،ال يعين أا ال ختضع لنظام معين ،ما
 تنظيم ملوضوعاتترتيب أو  بل إن أي يشاء،ما يشاء أين 

ومـا حيدثـه    ،للجملة العربية ميليه تصور النحوي ،النحو
  )8(.تنظيموالعامل فيها من ضبط 
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  :التابعئص خصا: -1-1

بأنـه   ،يف عرف النحاة العرب القدماء ،التابع دحُي
 هـو الثـاين  و )9( ،اللفظ املتأخر املقيد بإعراب متبوعـه 

بسبب اشـتراك العوامـل    ،املساوي لألول يف اإلعراب
يكن فلم  ،هو بذلك فرع يف استحقاق اإلعرابو ،بينهما
أو كل ثان بـإعراب سـابقه مـن جهـة      )10(املقصود
  )11(.واحدة
أنه االسم املشارك ملا قبله  ،قد ورد يف تعريفه أيضاو

االسم املشارك ملـا  و: فيدخل يف قولك  ،يف إعرابه مطلقاً
حنو زيـد قـائم    إخرب املبتدو ،عرابه سائر التوابعقبله يف إ

ان كما ال يشـار إف جمرداً ضربت زيداً: وحال املنصوب 
  )12( .خبالف التابع ؛يف بعض أحواله ما قبلهما مطلقاً

يقول ابـن   .عناصر ةحتصر التوابع عادة يف مخسو
بدل وعطف وبيان وصفة والتوابع مخسة تأكيد و :يعيش
إمنا رتبناها هذا الترتيب فقدم التأكيد ألن التأكيد و ،حبرف

 ،النعت هو األول على خالف معناهو معناه،هو األول يف 
 أحوالـه، حـال مـن   ون النعت يتضمن حقيقة األول أل
لـه يف   فكـان خمالفـاً   ،يتضمن حقيقته ال غري التأكيدو

على عطف البيان ألن عطف البيان  ،قدم النعتو ،الداللة
ن ألقدم عطف البيان علـى البـدل   و ،ضرب من النعت

ألنـه   ،أخر العطف باحلرفو ،البدل قد يكون غري األول
  )13( ."ما قبله تبع بال واسطةويتبع بواسطة 

لص أهـم  نسـتخ  ،من خالل املعطيات السـابقة 
من التصور  انطالقاً ،السمات املميزة للتابع يف اللغة العربية

النحوي القدمي العريب.  

  :تبعية مقيدة/ تبعية مطلقة :1-2

يقصـد ـا    ،مييز النحاة العرب بني تبعية مطلقة
بني عنصرين أو أكثر داخل مجلة واحدة ،  التماثل اإلعرايب

املفعـول املطلـق   و كالتماثل يف النصب بني املفعول بـه 
أو التماثل  ،اخلربو إأو التماثل يف الرفع بني املبتد واحلال،

منثل لـذلك باجلمـل   . املضاف إليه ويف اجلر بني ارور 
  :التالية

  .مدحاً زيداً مدحُت-1        
  .ضاحكاً مدحاً اًمدحت زيد-2        
        3-قائمٌ  زيد.  
  .املدرسة حبارسِ مررُت-4        

  

كما يستعمل لفظ التبعية بإطالق يف حتديد بعـض  
ـ : "يقول ابن عقيل .الصرفيةالسريورات   ثإذا كان املؤن

مع بـاأللف  وُج اًه واوكانت الُموالفاء  املذكور مكسور
كانت كذلك إذا وفإنه ميتنع فيه اتباع العني للفاء ،  ،والتاء
بـل جيـب الفـتح أو     ،يـاءً  والـالمُ  مضـمومةً  الفاُء

  )14(."التسكني

فاملقصود ا تبعية أمسـاء   ،أما التبعية باملعىن الضيق
النعـت  واليت حتصـر يف البـدل   و ،لسلفها يف اإلعراب

إن التابع يتقيد  .النسقالبيان وعطف  ،وعطف ،والتوكيد
 ،فإذا كان النوع اإلعرايب املتبوع،بنوع اإلعراب يف اللفظ 

 ،صـب أو اجلـزم  يف اللفظ املعين السابق هو الرفع أو الن
حيث يكـون  .ذلكله يف  وجب أن يكون الثاين مسايراً

    ملـا قبلـه يف إعرابـه يف احلـاالت      مشاركاً التابع امساً
  )15(.املختلفة

  :اإلعرابوعدم التبعية يف البناء   :1-3

ومـن   اإلعراب،باملتبوع يف البناء أو التابع ال يتقيد 
ـ    عنه،هنا يستقل           ه مـبين فال حيكم علـى أحـدمها بأن

 إال لوجود سبب خاص به قائم بذاته يقضـي  ،برعأو ُم
  )16(.ذاكذا أو 
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1-4: ر من حيث الرتبةُالتأخ:  

فـإذا   ،عن املتبوع يرد التابع يف األصل متأخراً     
إن رفعـت األول علـى    ،عمروال إال زيد إما قام  :قلت

 .البداءبدل  ،على البدل خترجهأن بعده الفاعلية جاز فيما 
 .عمروال إال زيد إما قام  :فتقولأو النصب على االستثناء 

وإن أقمت األخري نصبت املتقـدم   ،إال عمراً: وإن شئت 
  )17( .ألن التابع ال يتقدم على املتبوع ،على االستثناء

   :داللة التوابع داللة إضافية: 1-5

يلجأ إليهـا   ،ثوان ذلك أنّ التوابع مكونات الحقةٌ
ميكـن أن  و فة؛واصأو  ،دةإلضافة معلومات مؤكِّ املتكلم

ومـن  .داليلّدون أن يؤدي ذلك إىل التباس  ،يستغين عنها
إمنـا جـاز يف   و ،مثّ جيوز يف التوابع ما ال جيوز يف األوائل

 ل أنه إذا كـان ثانيـاً  بمن ق ،الثواين ما مل جيز يف األوائل
   )18( .يكون ما قبله قد وىف املوضوع ما يقتضيه

     ،هـا رتبط بذلك أن التوابع إذا اجتمعـت مجيعُ يو
وجـب مراعـاة الوجـه     ،منها يف مجلة واحدة أو بعض

  :التاليةنقترح السلمية و .ترتيبهااألفضل يف 

> البـدل >عطف البيـان  > النعت > التوكيد 
  .عطف النسق

أما النعـت   ،ن التوكيد مبرتلة تكرار اللفظ نفسهأل
 بـه، أو ما اتصل  ،ائصهفهو تشديد على خاصية من خص

    بينما عطف البيان خيصص ما أمجل يف اللفـظ السـابق   
فهو  ،القترانه باحلروف يأيت عطف النسق أخرياًو .أمأو 

  .يف حكم املندرج يف مجلة أخرى

  :احلديثة الالحق يف اللسانيات / التابع -2

 إذا كانت اللسانيات البنيوية قد قـدمت رصـيداً  

اللسـانيات  فـإنّ   متعـددة، ت طبيعية للغا مهماً وصفياً
 ،اجتاهاــــا املتباينـة  وبأبعادها املختلفـة   التوليدية

التجريـد  و علـى التفسـري  أفرزت مناذج وصفية تقوم 
كما جنحـت اللسـانيات   .للتعميماتوالصياغة الصورية 

هو و ،إىل حد بعيد الوظيفية يف التمثيل جلانب ظل مهمالً
جلانب املشترك بني هـذه األطـر   إال أن ا.التداويلّالبعد 

الوصفية كاملة هو رغبتها يف تنميط اجلمـل يف اللغـات   
 ومنطقياً تركيبياًو مقولياً حتديداًحتديد مكوناا والطبيعية 
واجلدير باملعاينة أن هذه النماذج على اختالفهـا   .ورتبياً

يف حتديد مكونات اجلملة إذ جلأت إىل  هرمياً تبنت تصوراً
واعتـربت   ،بعض العناصر عناصر مركزية أو نوويةاعتبار 

أو فضلة ال حيكمها ما  ،أو تابعة ،العناصر األخرى الحقة
  . العناصر األوىلحيكم 

   :الالحق يف النحو الوظيفي/ التابع  2-2

هل  :التايليف هذه الفقرة نبتغي اإلجابة عن السؤال 
يف يرادف مفهوم الالحـق   مفهوم التابع يف النحو العريب

؟ النحو الوظيفي  

مث ،الـوظيفي مفهوم الالحق يف النحو  سنعرف أوالً
القدمي لرصد  نقارن بينه وبني مفهوم التابع يف النحو العريب
    .ما يؤلف بينهما وما مييز أحدمها عن اآلخر

  :ّيالالحق يف النحو الوظيف 2-2-1

وفـق صـياغة    - تشتق اجلملة يف النحو الوظيفي
على شكل بنية محلية ، ومنيز  )19( -ملتوكلالدكتور أمحد ا

 .ة محلية موسعةبنيو ،نوويةيف هذا املستوى بني بنية محلية 
ة احلملية النووية حمموال يدل على عالقـة أو  تتضمن البني
متتـاز هـذه   و، من احلدود املوضوعات عدداًو خاصية،

  :التالية احلدود باخلصائص
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  .احملمول إجبارياً ا احلدود اليت يقتضيهاأ -أ 

  .احلملختضع لقيود التوارد اليت يفرضها حممول  -ب

أساسية يف تعريف الواقعة اليت يـدل   تعترب حدوداً-ج
  .احملمولعليها 

يتم توسيع اإلطار احلملي بواسطة حمالت  ،النووي
هي مكونات ال دور هلـا يف تعريـف   و ،احلدود اللواحق

تتصـل ـا كـأن     بإضافة معلومات إذ تكتفي الواقعة،
  )20( .خيصص مكان أو مكان حدوث الواقعة

نقول إن اللواحق مكونات ال يلجأ  ،بعبارة أخرى  
إمنا يلجأ إليها فقط إلضافة و ذاته،إليها لتعريف الوضع يف 

كأن خيصص زمن أو مكان  ،معلومة متعلقة بالوضع كله
فاللواحق تقـدم إضـافات    .منهالوضع أو سببه أو الغاية 

  )21( .اختيارية بالنسبة لتعريف الواقعة

املسـندة   ،حتدد الوظائف الداللية ،من جهة أخرى
 للواقعـة، جواء احمليطة أو املتغيـرة  األ ،إىل احلد الالحق

  .األداةوالنوع والكيفية  :يف تتلخص هذه األدوار و

تسمح املقارنة األولية بني خصائص التـابع يف   -
وبني خصائص الالحق يف النحـو   ،القدمي صور العريبالت

يليكما  ،بإبداء طائفة من املالحظات ،الوظيفي:  

ضـمن   ،يتموضع مفهوم التابع داخل النحو العريب
ة منظور عامليحيث يعد التابع معمـوالً  ،للعبارة اللغوي 

يتم البحث عن وضع العامل  ،يف هذا اإلطار .رئيسلعامل 
  .التابعةتساع جماله ليشمل العناصر توضيح كيفية او

إذ تتحـدد   ،داليلّ–منطقيهوم الالحق مفهوم مف
–صفة اإلحلاق يف حد من احلدود داخل البنية الدالليـة  

تعكـس   ،بعبارة أخرى وأ .املوسعةة البنية احلملي :املنطقية

تعريـف  يف التفاوت بني احلدود املسـامهة  صفة اإلحلاق 
ع احلدود املسامهة حيث تنـز .مولاحملعة الدال عليها الواق

بينما تكتفـي احلـدود    ،ىل التمركزإيف تعريف الواقعة 
وتظل بـذلك   .األخرى بتقدمي إضافات اختيارية للواقعة

يـروز   .اجلملةالذي تدل عليه  على هامش املعىن النووي
حني تقتضيه  موضوعاً ذلك أن احلد الالحق قد يصبح حداً

  )22( .داللة الفعل

داللية منطقيـة   أبعاداً تابع  يف التصور العريبإن لل 
  .ميكن استخالصها من األدوار الداللية اليت يأيت لبياا 

- بالضـرورة   يقتضي التابع حسب التصور العريب
 ،عامليـة  ةاإلشارة، عالقهي، كما سبقت وعالقة تبعية 

 ،كما يرتبط البدل باملبدل منـه  ،فالنعت يرتبط باملنعوت
 ،الشيء الذي حيد من حركـة التـابع   باملؤكد،والتوكيد 

أو أن يفصـل   ،حيث ال يسمح له بالتقدم على املتبـوع 
 ،هذا الشرط يف النعت والتوكيـد  يقوىو ،أجنيببفاصل 
بينما ال  الواحد،زلة االسم ـزل مع متبوعاا منـحيث تن

وال يلزم مبوقـع   ،لحقمب يربط الالحق يف النحو الوظيفي
  )23(. داخل اجلملة

 ،الالحق حسب التصور الوظيفي يستغرق مفهوم -
 ة درست يف أبواب متفرقة يف النحو العـريبظواهر لغوي .

  :بعضهاونذكر هنا 

  املصاحب…..املفعول معه - 

  العلة .….....املفعول ألجله-

  املكان. ……ظرف املكان -

  الزمان ...……ظرف الزمان-

  )24(احلال ............…احلال -
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  :الالحق –ضلة الف:  2-2-2
 ،يقابل مفهوم الالحق يف بعض األدبيات اللسـانية 

استعمل بتحديـدات خمتلفـة مـع     الفضلة الذيمفهوم 
سنحاول تقدمي بعض  .ودجاكندوف ،وبوتيي ،شومسكي

 فقط التشـديد نستهدف من خالهلا  ،التحديدات املختزلة
  .إال   ليساملفهومنيعلى ورود عنصر التقابل بني 

بني مـا يـدخل يف    )25(يز بوتيي من جهة أوىل مي
يعين بذلك العناصر املرتبطة فيما بينـها  و ،اإلعرايبالقالب 

وبني العناصر اخلارجة  ،احملفوظة يف ذاكرة املتكلم اللغويةو
هـي  و ،وبالتايل غري املرتبطة بالرأس ،عن القالب اإلعرايب

   .الفضالت
تصنيف الفضـالت  على دجاكندوف اعتمد بينما    
كل منط يظهر  ،حيث ميز بني ثالثة أمناط ،ر لداللتهابالنظ

متميزة؛ يشغل وظيفة داللية و ة،البنييف مستوى حمدد من 
أو  ً،مقيـدا  أو نعتاً ،بالرأس عالقاً ترد الفضلة موضوعاً ذإ

مـع  وتتناسب هذه األمناط مـن الفضـالت    ،غري مقيد
  :هي ،ةمستويات متثيلية ثالث

هـذا التمييـز بـني     يـدفع وبالتوايل،س  -س س
التركيـب   بـني  ت إىل القول بأن هناك ارتباطـاً الفضال

  . والداللة يف نسق الفضلة 
عجمية تقابل املوضوعات الوظيفية وهي الوحدات امل

عن  وتكون سابقة منطياً ،ةاليت يستلزمها رأس البنية احلملي
بـرأس   مما جيعلها أكثـر ارتباطـاً   ،كل النعوت األخرى

  .الفضالت 
حظ دجاكندوف أن هناك حاالت تعـد فيهـا   يال

وا ال حتذف ك:  من جهة ،املكونات موضوعات وظيفية

منثـل  و ،ىل اللحن النحويإحذفها يؤدي  ألن ،من اجلملة
  :اجلملتنييف "فوق الطاولة "لذلك باملكون 

   .وضع حممد الكتاب فوق الطاولة-    
   ،وضع حممد الكتاب-    

تلـك   ،ضـوعات الوظيفيـة  تعد املو ،من جهة أخرىو
أما الفضالت ، لالسم جوهرياً املكونات اليت ختصص أمراً

فتضيف بعـض أنـواع التوكيـدات     ،من مستوى ف
، ومن مميزاـا  حيث تدرج مجالً نعتية أو بدلية ،املساعدة

كما ال تقبل  ،أن تليها مجلة موصولة والتبئري، أأا ال تقبل 
  .منفيةأن تسبق جبملة 
سة اجلملة تفرض أن تلي الفضـالت مـن   إن هند
ال يـتم  و ،خط –من مستوى س الفضالت  ،مستوى س

  )26( .أسلوبيةسباب ألإال  ،هذه الرتبةخرق 
  : خالصات

وخيتلفون  ،بني مكونات اجلملة يقيم النحاة فروقاً -
إذ مييز بـني   الفروق،يف األساس الذي يقيمون عليه هذه 

 كيبـياألساس الترو األساس الداليلّ :األسسصنفني من 
والعاملي.  
- حييل على عالقة  مفهوم التابع هو مفهوم عاملي
بينما مفهومـا الالحـق    ،ليس وظيفة أو مقولةعاملية، و

  .والفضلة مها مفهومان منطقيان 
حلاق يف حد من احلدود داخـل  إلتتحدد صفة ا -

ة البنية وة الداللية املوسعةالبنية احلملي" املنطقي. "  

    .ال ينسحب مفهوم الالحق على كل التوابع -
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قوامها مفهوم العامل  ،يرتكز النحو العريب على نظرية عاملية -2
  .مل يف جماله التأثريات اليت حيدثها العاوالعالقات العاملية و
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والذي مفاده أن كل البنيات التركيبية يف اللغات  ،خط
. بالنظر إىل درجة تعقيدها  ،الطبيعية ترجع إىل بىن منوذجية

  .س  و س خط و س خطني   :فهناك 
 

  : املصادر و املراجع
  

  املصادر النحوية العربية القدمية
  

   .بريوت،دار الكتب العلمية،  الكافية يف النحو: ابن احلاجب •
،املكتبة التجارية الكربى،  شرح ألفية ابن مالك: ابن عقيل •

  .1964القاهرة 
  .بريوت ،عامل الكتب ،شرح املفصل :ابن يعيش •
حتقيق عبد السالم هارون ، جامعة  ،الكتاب :سيبويه •

  1984 ،الكويت
مطبعة السعادة ،   ،اهلوامع مهع: السيوطي جالل الدين  •

  .1327 ،القاهرة
 
 

  األحباث و الدراسات اللسانية احلديثة
  

 ،ان ، بريوتن، مكتبة لب يف اللغة العربية حباثأ: عبده داود  •
1973.  

  دار توبقال  ،لغة العربيةاللسانيات و ال: ادر الق الفهري عبد •
 .، دار الثقافة ، البيضاء الوظائف التداولية: محد املتوكل أ •

دار الثقافةدراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ، ،
  .البيضاء

 
  

  ز  بإجرائية عا
2  - ة قوامها مفهوم العامل و  يرتكز لنحو العريبة عامليعلى نظري
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الذي مفاده أن كل البنيات التركيبية يف اللغات الطبيعية و
    فهناك . ىل درجة تعقيدها إبىن منوذجية بالنظر  ىلإترجع 
 . خط و س خطني س  و س

  



  

  ماغغة والدجدلية العالقة بني اللُّ

  "لغوية والعصبية احلديثةسيكولدراسة يف ضوء العلوم ا" 
  

  )*( عامر جبار صاحل .د

  

  أمهية الدراسة وهدفها

دوراً حامساً يف نشوء عقل اإلنسـان  تؤدي اللغة 
لكلمات وتطوره منذ طفولته األوىل، إذ يبدأ باكتساب ا

ـ يف اتمع الذي يعيش فيـه   ،فكريـة  أداة افه، بوص
، مث تصبح لغته يف أول األمر ،خارجية ،موضوعية مادية

. املخـي  الفسـلجي فتدخل يف كيانه  ،الذاتيةاخلاصة أو
نشـأت   ،من حيث احملتـوى  ،واللغة ظاهرة اجتماعية
يف أثنـاء   ،ديكتسبها كل فـر  ،وتطورت عرب األجيال

اكتسـاب  و. من اتمع الذي يعيش فيه ،حياته اليومية
وظائفه  ءيعين نشو ،من الناحية السيكولوجية ،فرد للغةال

 ،العقلية العليا األخرى اليت مل تكن موجودة لديه فطرياً
هي القدرة  ،وأوضحهاوأبسط هذه الوظائف والقدرات 

نطقه بعد ذلك، والقدرة على  ،مساع الكالم وفهمه على
البد من توافر  ،مث القدرة على قراءته، ولكي حيصل ذلك

، ويف سـالمة  سالمة املخ يف املتمثل ،الفسلجيس األسا
توافر جمتمع ومن جهة،  ،وجهاز النطق ،السمع والبصر

ويتزود مبحتوى الكالم عـن طريـق    ،الطفل يعيش فيه
  .جهة أخرى من ،التعامل معه

  

عدوظـائف الـدماغ    الكالم من خصائص وي
رسم خطـط نشـاطه    مننه ، وهو الذي ميكّاإلنساينّ

وبفضله يستطيع اإلنسان أن يتفـاهم   ،كهوتنظيم سلو
ولكن مع نفسـه   ،ليس فقط مع احمليط الذي يعيش فيه

  .أيضاً

والكالم هو إحدى القدرات األساسية القليلة اليت 
 ،بشكل وثيـق  ،وهي متصلة ،متيز اإلنسان عن احليوان

ودف هذه الدراسـة إىل  . مبقدرتنا على التفكري ارد
 ،عالقة بني اللغـة والـدماغ  اخلوض يف توضيح ماهية ال

  .باالستناد إىل الطبيعة املعقدة لكل منهما

  عن الدماغبعض املعلومات األساسية 

 Cerebral(املخ: مها ،من قسمنييتكون دماغ اإلنسان 
Hemispheres ( ، الدماغ  قاس" وما حتت املخ)Brain 

Stem(،  املخــيخ)Cerebellum (، وتتكــون الســاق
 Medulla(النخاع املستطيل : هي، الدماغية من أجزاء 

Oblongata(،  واجلسر)Pons(،    والـدماغ املتوسـط
)Diencephalon(،   والــــدماغ األوســــط
)Mecencephalon(.   

  الناصرية - اجلمهورية العراقية  من )*(
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للعمليات العقليـة   والدماغ، الذي هو األساس اجلسمي  
وهو كتلـة   ،)Cranium( يقع يف القحفعند اإلنسان، 

ـ  ،يف األصـل ، مؤلفة ،جالتينية شبه سائلة ن مـواد  م
البوتاسـيوم  وعناصر معدنية مـن   ،وشحوم، بروتينية

وتنتشر فيه  ،والكالسيوم والفوسفور واحلديد واملغنسيوم
قـل  وتن، متده بالغذاء واألوكسجني ،أوعية دموية هائلة

  .ربونعنه الفضالت وثاين أوكسيد الك

 ،الذي هو القسم األعلى من الدماغ ،وينقسم املخ
يقـع   ،متناظرين) Hemispheres(إىل نصفني كرويني 

واآلخر يف اجلهـة   ،اجلهة اليمىن من اجلسميف أحدمها 
ـ اليسرى، وتوجد بينهما روابط متبادلة متعـددة   ن، م

 Corpus) (اجلاسـئ (الثفينخالل تركيب يسمى اجلسم 

Callosum(،    مسيـك والذي يشـبه سـلك )Cable( ،
ذات  ،)Cerebral Cortex(يـة  وتغطيهما القشـرة املخ 

ــف التالف ــقوق ) Convolutions(ي أو  ،)Sulci(والش
وهي رمادية  ،)Lobes(والفصوص ) Fissures(األخاديد 

اللون تقع حتتها املادة البيضاء وتفصلهما عن القحـف  
لذي ا) Dura Mater(األم اجلافية : أغشية رقيقة هي ةثالث

) العنكبـويتّ (يفصل املخ عن القحف، والغشاء األوسط 
 Pia(واألم احلنون ) Arachnoid Mater( األم العنكبوتية

mater(، وسط عن األم احلنون السائل ويفصل الغشاء األ
 ،والذي يقوم ،)Cerebrospinal Fluid( الشوكي ياملخ

عمليات  ةخبدم ،باإلضافة إىل عمله كوسادة حلماية املخ
التغذية اخلاصة باملخ على نسق ما يؤديه اللمف والسائل 

  ].29: 11-13[األخرى ألنسجة اجلسم جييالنس

فيتجاوز جممـوع خالياهـا    ،يةأما القشرة املخ
ـ  15العصبية  سـعة  ر إىل ـبليون خلية عصبية، وبالنظ
هلا داخل  املخصص املكاينّلة احليز قياساً بضآ ،مساحتها

اللتـواء أو التـثين يف   ، فقد اضـطرت ل عظام القحف
فلو بسطنا . هااستأثرت بأكثر من ثلثي ،تالفيف أو طيات

حيزاً مساحته نصـف متـر    لَشغلت ،لقشرة الدماغيةا
من أربعة أزواج مـن  القشرة الدماغية وتتكون  .مربع

أي لكل نصف من املـخ أربعـة   ) (Lobes(الفصوص 
 :هي ،)فصوص

1- الفص األمامي ]Frontal Lobe[  

يفصله عن اجلـزء  ،من املخ ويقع يف اجلزء األمامي 
أخدود روالندو  اخللفي)Rolandic Fissure(،  ويفصله

. )Sylvian Fissure(أخدود سيلفيوس عن اجلزء األسفل
كاحلكم والتقدير والدليل  ،وهو مركز الوظائف العقلية

واجلزء . والتدبري ورسم اخلطط املنطقي منـه   اخللفـي
عند الغالبية –نصفه األيسر ويف  ،خيتص باحلركة اإلرادية
م لكـال تتموضع املنطقة احلركية ل –العظمى من الناس

  ).منطقة بروكا(

  ]Parietal Lobe[  رياالفص اجلد -2

من املخ يف اجلهة العليا من  اخللفيويقع يف اجلزء 
نسميه اإلحساس  فيماأخدود سيلفيوس، وهو متخصص 

س بواسطة اللمس، اإلحسـاس  اإلحسا(غري املتخصص 
واإلحسـاس   باألمل،بعض عناصر اإلحساس بالوضع، 

  ).ارةبالتغريات يف درجة احلر

  ]Temporal Lobe[ ّالفص الصدغي -3

أخـدود   ،نفي الـذكر ويفصله عن الفصني اآل
ويف . وهو متخصص يف السـمع ، وسيلفيوسروالندو 

منطقـة  (نصفه األيسر تتموضع املنطقة احلسية للكالم 
  .)فرينيكا



 3

 Occipital) (القــذايلّ( القفــوي الفــص -4

Lobe (  

اجلهة  يف ،ويقع يف املؤخرة ،ا حجماًرهوهو أصغ
وينحصر اختصاص هـذا الفـص يف    ،السفلى من املخ

   وتقوميهـا   ،وتقـديرها  ،السياالت البصـرية  استقبال
 .]9: 30-31؛ 29: 49-48[

ومع هذا  ،غرام 1500يزن دماغ اإلنسان حوايل 
-820يف حـدود   االعتيادييتراوح وزنه عند اإلنسان 

عالقة  دال توج أنه ،ومن اجلدير بالذكر هنا. غرام 2800
فعلـى سـبيل    ،مباشرة بني ذكاء اإلنسان ووزن دماغه

 ،)Turgieniew(وزن دماغ الكاتب تورجنيف فإن،املثال
يف الوقت الذي كـان فيـه    ،اغرام 2021 كان يساوي

 Anatol(دماغ الكاتب املعـروف أنـاتول فـرانس    

France ( ، قطفغرام  1100يزن.  

د ية هـي عـد  إن العوامل اليت حتدد القدرة الدماغ
وبشـكل خـاص،    ،ن منـها تكواخلاليا العصبية اليت ت

ن والعامل اآلخر الذي يمكّ، االتصاالت اليت تدخل فيها
هو تثنيات اجلزء  ،من ختزين املعلومات يف مساحة صغرية

9: 29-31[من الدماغ يف تالفيف أو طيات  اخلارجي .[ 

  أسس العالقة بني اللغة والدماغ

من املوضوعات األكثـر   يعد ارتباط اللغة بالدماغ
البحـث يف هـذا   وقد قـاد  . تعقيداً اليت شغلت العلم
وأحياناً متناقضـة،   ،نظر متباينةاملوضوع إىل وجهات 

أدت بدورها إىل عدم وضـوح الرؤيـة يف موضـوع    
، جـذرياً ،) Revision(البحث، مما يتطلب إعادة النظر 

  . ذا اخلصوصـالكثري من املعطيات املتعارف عليها يف 

ارتباط اللغة بالدماغ يسـتند إىل أن   تعقيد مسألة ولعلّ
 هي نتاج لعملية تطـور اجتمـاعي   ،بدون شك ،اللغة
ف السنني لتطور من خالل آال ت، تشكلمعقدة تارخيي

وعلى  .واقتصادية خمتلفة ةاتمعات يف ظروف اجتماعي
الــرغم مــن أن اللغــة هــي أداة رئيســية لتعمــيم 

)Generalization (باالستناد إىل أسس عامـة   ،اقعالو
)General Basis] (2نتـاج   ،تبقى هي نفسـها  ،]1؛

اجتماعي تارخيي دومعقّ حي.  

الرمـوز   مناً منظاباعتبارها  ،ةالبحث يف اللغ إن
)Code System ( ًوتارخييـاً، يطـرح   متغرياً، اجتماعيا

أمامنا تساؤالت عن ماهية عالقته بالدماغ، الذي هـو  
مستقر، وقد بقي ثابتاً نسبياً يف عمليـة   نظام بيولوجي

مـن   ،)Humanity Development( اإلنسـاينّ التطور 
ــ ــث تركيبت ــة حي  Morphological(ه املورفولوجي

Structure(.  

       خـالل  ،لقد جرت حماوالت علميـة عديـدة  
حلل املشكلة العلميـة اخلاصـة    ،سنة املنصرمة 150 ال
 ،حماوالت الباحثني رتباط اللغة بالدماغ، وقد تركزتاب

بشكل رئيسي  ،  يف البحث عن التموضـع الـدماغي 
)Brain Localization(، لعمليات االتصال الشفوي)Oral 

Communication(، اآللية  -وتوضيح املسألة األساسية
اليت تؤطر ضبط الكالم ،)Brain Mechanism(الدماغية 

 فإن مجيـع البـاحثني   ،وعلى ما يبدو. واستخدام اللغة
إىل اعتبارات غري دقيقة، وهي أنه ميكن  ،سابقاً ،استندوا

اكتشاف آليات دماغية مباشـرة للغـة، وأن ضـبط    
، حتديداً ركيبات حمددةمرتبط مباشرة بت ،ام اللغةواستخد

  .يف الدماغمتحجراً، 
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 ،إعالن فكرة البحث عن آليات دماغية مباشرة إن
 )1823-1822(من قبـل  كانت  ،تؤطر وجود ومنو اللغة

Galla . F.I، ة ـات دماغيـالذي افترض وجود تركيب
)  Organ" (جهاز"أو" أدوات"مكانياً، وهي مبثابة  حمددة

واليت تعود إليها أيضاً القدرة اللغوية   ،للقدرات النفسية
]128:18.[  

وبـنفس املـدخل    ،السننيبعد عدة عشرات من 
يف عـام   ،)P.Broca( بروكـا ملالعـا  ف، وصالسابق
 Motoric Speech(للكالم  احلركي ضطراباال ،م1861

Disorders(، حلق باجلزء الذي  عد األذىبأنه ي اخللفـي 
للفص اجلب السفليهي )Frontal Lobe ( الـدماغ،  من

املظهـر  (مركـز  مـن أن   اًمتأكد ،حينئذ ،عندما كان
وتباعاً وضح  ،يتموضع يف هذه املنطقة )للكلمة احلركي
: ظاهرة معاكسة ،م1873م يف عا) Wernicke(فرينيكا 

الذي حلـق بـاجلزء    بعد األذى ،اضطراب فهم الكالم
العلوي للفص الصدغي )Temporal Lobe(،   يف اجلـزء

، )Hemispheres( املخـيني األيسر من نصفي الكـرة  
كـز  املر"يتموضـع   ،يف هذه املنطقة بالفعل هنوتأكد أ
مفهوم الكلمـة "ويتموضع ، "ملظهر الكلمات احلسي ."
احلل البسيط ملشـكلة  يس من الغريب أن يكون هذا ول

اليت تشكل خلفية منو اللغة يف  ،الدماغية متوضع األلياف
حبمـاس   مقبـوالً  نكـا  ،مناطق حمددة يف الـدماغ 

)Enthusiasm.(  

إن القناعة باكتشاف عالقة مباشرة متبادلة بـني  
باعتباره أكثر  ،النشاط الكالمي" متوضع"اللغة والدماغ و

حمددة حتديـداً   ،"مراكز دماغية"يف  ،ات تعقيداًالنشاط
يف النصف  إنهقد هيمنت لفترات طويلة، حىت  ،متحجراً

 :ل مــنأكــد كــ ،األول مــن القــرن العشــرين

)1934Kleist ,( ،و)1946 Nielsen,(،  الذي  األذىأن
كن أن يكـون سـبباً   الدماغ مي يلحق مبناطق حمددة يف

فقدان القـدرة  : "لمث ،اضطرابيةحداث مظاهر إلكافياً 
فقدان القدرة "،  و)Anomia(على تسمية املوضوعات 

 ، وفقدان القدرة على القراءة )Agraphia(على الكتابة 
)Alexia( وكذلك فقدان القدرة على القيام بعمليات ،

 ،"كيـب اجلمـل  تر" ،"الكلمـات فهم  :معقدة، مثل
نــا األ"و، )Ego("باألنــا"وكــذلك الــوعي 

أن تكون مجيع هذه  وميكن. )Social Ego("ةاالجتماعي
يف  ،يف مقاطع حمددة بشكل ضيق" متموضعة"الوظائف 

  ].Cerebral Cortex(  ]128 :18(القشرة الدماغية 

 مـن  ة التموضع املباشر معارضـة لقد القت فكر
الشـك   العلمية، فمن جهـة، خـامر   خمتلف األوساط

أن اآلليـات املعقـدة    يف ،ذوي النظرة الثاقبة ،الباحثني
أرقى مظـاهر   W. Humboldt يعتربها واليت (لكالم ل

 ،جيب البحث فيهـا  أنهوالذي يرى  ،التعبري عن الروح
 ،)اجتماعية طويلة األمد -باعتبارها نتاجاً لعملية تارخيية

 يف شـكل طوبـوغرايفّ  " متموضعة"ميكن أن تكون  ال
 ،ومما يزيد الشك يف ذلك. متحجر يف القشرة الدماغية

بطـل البحـث    ،ط اللغة واستخدامهاهو أن عملية ضب
اليت تعامـل  وأن النظريات  ،باعتبارها قدرة فطرية ،فيها

 ،ثابتة" قدرات"أو " وظائف"ها فة بوصالعمليات النفسي
بواسطة وجهات النظر اجلديدة اليت تفسر قد مت دحضها 

" منظومـات وظيفيـة  "باعتبارهـا   ،هذه العمليـات 
)Functional System ( ميكـن أن  ال ،معقدة ومرنـة 

؛ 22[ بشكل حمدد يف مناطق الدماغ " متموضعة"تكون 

   .]8؛21

هـو نتـائج املالحظـات     ،واملصدر اآلخر للشك
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لفترات طويلة، اليت فندت نتائجها )كلينكيةإلا(السريرية 
فسـية  مفهوم التموضع الضـيق للعمليـات الن   ،متاماً

)Narrow Localization Concept.(  

إىل أن املريض ) H.Jackson(أشار ،  م1884يف عام 
يستطيع تسمية  ذي الـالهو  ،باضطرابـات الكـالم

أجنـز ذلـك    .وال يستطيع تذكر الكلمة ،املوضوعات
 يادرالتنظـيم الـال إ  " مسـتوى "ل بسيط على بشك

)Involuntary Organization(، ال "  :على سبيل املثال
 ليس لـدي ال "أو"أيها الطبيب، ال أستطيع التحدث ال 

األمثلـة  ، وغريها مـن  "ة، ماذا يسمى هذا التلفونفكر
تأكيد هذه  لقد دفع.من األدبيات ذات العالقة املقتبسة

 ،)Broca(الذي عاصر العامل  ،)Jackson( لماحلقائق العا
ودحض فكـرة التموضـع    ،إىل إثارة احلوار مع األخري

 املسـتوى ذي  بفكرة التنظيم ،للنشاط الكالمي ،قيقالد
  .]Multilevel Organization( ]129 :18( املتعدد

ضـد  "وقد ظهر يف القرن العشـرين مفهـوم   
التموضعي " )Antilocalization Concept(،  من خالل

، اليت وقفت ضد مفهـوم  ]Lashley (]11 :10( العاملة
 ، وقد أكدت أن األمر الذي ميتلـك  "التموضع الضيق"

 ،ألذىامتوضـع   ليس ،خاصاً لتنفيذ السلوك املعقد معىن
النظرة هذه  وقد أكّد. األذىبقدر ما يتعلق األمر بسعة 

 اغمبالنسبة لـد  ،]1948Goldstein,] (6(العامل أيضاً 
الـذي   ،)Monakow ,1914(اإلنسان، وكذلك العامل 
وضعة يف مناطق مفسية متمليات النأكد أنه إذا كانت الع
 Symbolical" (عمليات رمزية"هي  ،معزولة يف الدماغ

Process) (   واليت ينتمي إليها قبل كل شـيء النشـاط
ـا ال  إف ،)املرتبط بضبط الرموز اللغوية واسـتخدامها 

إال مـن خـالل الـدماغ     ،ميكن أن تكون مستنفذة
 ).Entirety(ككليات 

إىل  ،"ضد التموضعي"نصار مفهوم أ وقد استند
معطيات كانت مالحظة بشكل واضح، وهي أن 

النشاط الشفوي ة ـعلى سبيل املثال الكتاب( أو الرمزي
بسبب إصابات ،الضطراباتل ميكن أن خيضع،)ابواحلس
، ويف ]13؛14؛16[ألكثر من منطقة يف الدماغ  ،خمتلفة
واحد فقط " مركز"النشاطات ال ميكن أن يساهم  هذه

  . يف أدائها

 مقنعـاً، " التموضع الضيق"رفض فكرة  وقد يكون
كيد أن الـدماغ  التأ :هو ،الذي يعترب غري مقبول ولكن

  يعمل ككل، وأن األشكال املعقدة للنشـاط النفسـي 
يعتمد على  ،)وبشكل خاص ضبط اللغة واستخدامها(

وليس على الوظـائف اخلاصـة    ،الدماغ )Mass(كتلة 
باعتباره كتلـة   ،ن النظر إىل الدماغإ. بأجزائه األساسية

وهو ما يتعارض ) (Unspecialized Mass(غري متنوعة 
ة املتنوعة بشكل غري ق اخلاصة ببناء هذه اإلرادمع احلقائ
وحتليل التنظـيم   ،من الشروع يف البحث ن، مكَّ)عادي

 ،ــدفاعي ــة  ال ــتخدام اللغ ــبط واس ــات ض                 لعملي
 ]34:9،130:18[.  

األقرب لتحليـل عالقـة اللغـة     املدخلويبدو أن 
الشهري  ليزيهو ما قدمه عامل األعصاب اإلجن ،بالدماغ

)H.Head  (حول كتابه يف )Aphasis( ،  م1926عـام 
ملنشـأي األشـكال   "حيث قدم نقداً متشـدداً   ،]7[

وكــان ذلــك ، )Diagram Construct" (اهلندســية
بشـكل   ،الذي حـاول ، )Jackson(مراراً ألفكار تاس

  من خالل  ،مقارنة التصورات اللغوية والعصبية ،مباشر
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لغـة  وصف االضطرابات يف عملية ضـبط رمـوز ال  
)Language code( ،ـ  تونـواليت تك د إصـابة  ـبع

 ،)Aphasis Nominalis(املخ، مثل حبسة املسـميات  
وحبسة املعىن  ،)Syntactic Aphasia( واحلبسة النحوية

)Semantic Aphasia(،    واحلبسـة الشـفوية)Oral 
Aphasia. ( 

ولكن هذه احملاوالت املباشرة يف املقارنـة بـني   
علـى  لعصبية، اليت كانت مقتصرة التصورات اللغوية وا

ار أفك ّويالحظ أن. احلقائق، قد انتهت بالفشل وصف
)Head( ،تأثري على تطور علم األعصـاب   مل تترك أي
)Neurology(، ،يف أعماله ومل جيد اللغويون، أساس  أي

، ّومن ثَـم  ،حلل مسألة اآلليات الدماغية للكالم واللغة
  .الً آخرحل هذه املشكلة يتطلب مدخفإنّ 

إن اللغة نظام رموز قد تشكل يف عملية طويلـة  
ميتلـك   ،نظام الرموز هذاو ،األمد من تاريخ اتمعات

الذي حيتوي علـى   ؛اصاخله وله منطق ،تركيبة خاصة
نظام األصوات املختلفـة  ) (Phonology(ولوجيا الفون

ومفردات ، )الكالمواليت تشكل أساس تصويت ونطق 
)Lexical) (ات املوضـوعات،  ددات مسميجمموعة حم

 )Morphology(ومورفولوجيـا  ، )النشاط والعالقات
النشـاط  وتركيب العبارات احملددة للموضـوعات،  (

 ،يسـمح  ي، والذ)Semantic( والداليلّ ،)والعالقات
فقط بتحديد املوضوعات، النشـاط والعالقـات،    ليس
 كن أيضاً يعمم صفاا ومميزاا و املؤدية إىل ارتباطاتول

معقدة بتسلسل هرمي)Hierarchy(   وأخرياً لـه بنـاء ،
حنوي )Syntactic) ( نظام ال غىن عنه وكافياً للتعبري– 

عـن األفكـار املنتقـاة     –الكلمـات   يف خالل ربط
)Optional (يف أشكال موحدة املعاين وكافية.(  

ضبط من قبل جيب أن ي ،إن هذا النظام املعقد للغة
 نّ، ألمناسب يف نشاطه ويستخدمه بشكل ،كل إنسان
الدماغ  بفضل يتحقق ،واستخدامهااللغة  اكتساب
هو اآلخر يف عملية طويلة األمد تشكل والذي  اإلنساينّ،

وهو أيضاً نظام، ولكنه ). وبيواجتماعية –بيولوجية (
  .تعمل وفقاً ألسس خمتلفة متاماً، ميتلك تركيبة مميزة 

ونة ألكثر اء املكن ضبط خمتلف العناصر واألجزإثُم 
يستدعي مسامهة  ،هااماألنظمة اللغوية تعقيداً واستخد

 .تركيبات متنوعة وظيفياً من دماغ اإلنسان

 األعصـــاب النفســـيإن مهمـــة علـــم 
)Neuropsychology) ( ص أحـد فروعـه   اخوبشكل

، ) Neurolinguistics( )علم أعصاب اللغـة  –الدقيقة 
اكتشـاف  و ،يز املكونات األساسية لنظام اللغـة يهو مت

اليت تـؤطر وتسـتثمر يف    ،التركيبات الدماغية الوظيفية
  ].18 :131[عناصر اللغة 

يسـتند إىل  ) الصويتّ( جيوالفونول كان النظام إذاو
 Expressive(ز وفـرز صـفات اللغـة التعبرييـة     يمتي

Language(، ــات ــيم الفونيمـ  Phoneme( وتنظـ

Organization(أن يسـتند حتليـل   ، فإن من الطبيعي 
األصوات الكالمية إىل اآلليـات القشـرية للمحلـل    

السمعيومن خالل املسامهة املشتركة للمحلل احلسي ، 
ونتيجة لألذى. واحلركي الذي يلحق بالتمثيل القشري 

مات  يفاضطراب  ميكن حدوث، للمحلل السمعيالس
وتركيبها يف فونيمات مسـتقرة،   ،األساسية لألصوات

هو أحد األعراض  مع الكالميفإن اضطراب السولذلك 
 لـوي الع اخللفـي لعطب الذي يصيب اجلزء األساسية ل

كمـا أن .]12، 13، 14، 15، 16، 17، 18[للفص الصدغي 
ظهـور  يؤدي بـدوره إىل   ظهور هذا اخللل األساسي
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–دراكية إلا(نوع احلبسة من  ،جمموعة اضطرابات تابعة
  .)Acoustic – Gnostic Aphasis)  (كوستيكيةألا

 ومن املعروف أن النشاط اللغـوي  التعـبريي، 
) Precision Organization(تنظيماً دقيقـاً   يتطلب

للحركات النطقية للشفاه، اللسان واحلنجرة، ويستدعي 
وهذه . نطقية بأخرىضاً الربط الطليق والسريع حلركة أي

تـركيبتني  العملية ميكن أن تنفذ من خـالل مسـامهة   
املنطقـة خلـف   : مع بعضما بعضهتني بطمرت قشريتني

السـفلى  وبشكل أدق األجزاء (مباشرة  الشق املركزي
 ، وتشكل األسـاس احلسـي  )القشرية اخللفية للتلفيفة

األسـفل   القشـري  اجلزءللحركات النطقية، وكذلك 
ة والـيت تـؤطر السـرع    ،للمنطقة قبل احلركية األيسر

 ،أخـرى  نطقيـة إىل املطلوبة يف االنتقال من حركـة  
) Kinetic melody( م احلركـي ل ما يسمى بالنغوتشك

  ].18؛131[

بشكل  ،إن العطب يف إحدى هذه املناطق ينعكس
ولكنه يسبب جمموعـة أعـراض    ،الكالم ىعل ،واضح
 ،آلليات الشفويةاضطرابات ا -ففي املثال األول : خمتلفة

 -والثـاين  ،)Afferent Aphasia( أو احلبسة املـوردة 
ـ  ،ماضطراب يف طالقة الكال ا يسـمى باحلسـبة   أو م

رةاملصد )Efferent Aphasia .(  

 القواعـدي  – املنطقـي أن نظام اللغـة  معلوم و
ميتلـك  ) Logical-Gramatical System) (الـداليلّ (

وذات تـدرج   ،من حيث التعقيـد  ،مستويات متعددة
هرمي )paradigmatic( ،لتنظيم املسميات أو احملددات، 

البسـيطة لالتصـال    شـكال واليت تؤمن بواسطتها األ
 وفقـاً ، )Communication Events :توصيل احلوادث(

لالصطالحات املستخدمة من قلب )C.S. Svedeliusa (

، واآلخر هـو األشـكال   "نبح، الكلب ي"ترقحت الدار"
 Relations(اتصـال العالقــات  "املعقـدة لالتصــال  

Comminucation(،  واليت متتلك صفات مورفولوجية–
، املثلـث  "أب األخ" "أخ األب) ("Reverse(معكوسة
ضبط يتطلّب  و"). الدائرة حتت املثلث"و " دائرةحتت ال

 ،عقيـد املختلفة من حيـث الت  ،هذه التركيبات اللغوية
تويات خمتلفـة مـن   ذات مس ،سيةنفتدخالً لعمليات 

فـإذا  . مبساعدة خمتلف العمليات العقلية ذنفوتالتعقيد، 
عملية  ،األوىل من التركيباتفهم اموعة لكان يكفي 

للصور املدركة، فإن ذلـك ال يكفـي    استرجاع عادية
ربـط العمليـة    اموعة الثانية، إذ من الضروري لفهم

بالنسبة للكلمـات   ،املعقدة الستقبال معاين املعلومات
وإعادة تشكيل معانيهـا يف إطـار عالقاـا     ،املتتابعة
 ،اخلارجية املتقاربة ز مظاهرهايليس فقط يف متيو .املكانية

  .اللغوية التركيبات" معكوسات"ومعاين خمتلف 

 أن] 15؛17؛19[ وقد أكدت أحباث العامل لوريـا  
كن أن تنفذ من خالل مشـاركة  هذه العملية املعقدة مي

القفويـة   –املنطقة الثالثية للقشرة الدماغية اجلداريـة  
أو مـا  ) ( Temporal-Parietal-Occepital(الصدغية 

وضعة عند التقاء مواملت ،) T-P-O ( عليها اختصاراً يطلق
واليت تمكن مـن   ،املناطق البصرية، واحلسية والسمعية
مة تعقيداً يف إطـار  قادإعادة تشكيل أكثر املعلومات ال

املكانية وشبه املكانية"ا عالقا."  

فإن  ،هذه املنطقةولذلك ففي حالة اإلصابة يف 
على سبيل (ت املكانية املريض يفقد معرفته باالجتاها

، وال )املثال ال يعرف اجلهة اليمىن من اجلهة اليسرى
، وال يفهم األشكال يعرف العمليات احلسابية املعقدة

اتصال "من أشكال  ،قواعدياً" املعكوسة" و، "املعقدة
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العالقات، يف الوقت الذي يفهم فيه األشكال البسيطة 
  ". التصال احلوادث"

ميكن التأكيد أن مدخل  ،تويف ضوء هذه املعطيا
ن احملاوالت ــخيتلف جذرياً ع النفسيعلم األعصاب 

بشكل مباشر  التقليدية اخلاصة بارتباط النظام اللغوي
مهمة علم األعصاب و. اغيةمبناطق حمددة يف القشرة الدم

البحث عن مطابقة التركيبات اللغوية ليس  ،النفسي
، لتركيبة الدماغ) التشرحيية(للتركيبات املورفولوجية 

ولكن املقصود هنا هو أن البحث عن العناصر املنفصلة 
وراءه البحث عن العمليات  أن يسوقجيب  ،لنظام اللغة

النفسية الضرورية لضبط واستخدام اللغة، وبعد ذلك 
عن تنفيذ العمليات  عن اآلليات الدماغية املسؤولة البحث
  .النفسية

النفسي، اب إن حتليل اللغة من منظور علم األعص
ال ميكن أن يهمل التغريات اليت حتصل يف مسار عملية 

تغريات فيزيولوجية  عن الناجتة،ةللغ رموزا واستخدام ضبط
أي نتيجة االضطراب يف الديناميات  ؛للنشاط القشري

  .العصبية

 تؤطره ،رموز اللغة أن ضبط واستخدام ال شكو
 ،العصـبية ودينامية للعمليات ) Selection(عملية انتقاء 

للقشرة الدماغية ) Pathological(ففي احلاالت املرضية 
أو حـادث أو أورام أو حـاالت    ،صـدمة الناجتة عن 
مـن أوىل   ،فإن الوضع خيضع لتغريات جوهرية ،التهاب

نتائج هذه التغريات هو اضطراب االنتقائية للعمليـات  
القات املتبادلـة  العصبية، واملرتبطة باالضطرابات يف الع

وقوة االسـتجابة  ، )Stimulus(ة املثري بني قو ،روفةاملع
)Reaction Force( ، بقانون القـوة "واملعروفة) "Law 

Force(. ولوجيةعرفت تغريات باثاليت  ،القشرة وختضع ،

يت ـ، وال)Restrainer(لتأثري العمليات العصبية الكاحبة 
تمتع بصحة جيدة ميكن مالحظتها عند الشخص الذي ي

ففـي  . أو يف حالة النعـاس  ،عب الشديديف حاالت الت
 Equal(مرحلة التساوي ،املرحلة األوىل من هذه احلالة

Stage(  يكون تأثري املثريات القويـة ،) ذات األمهيـة (
أو  واحـداً، ) ذات األمهية األقـل (الضعيفة واملثريات 
املثريات تستدعي استجابة ذات  هذهاً؛ أي أن ـمتوازن

قويـة  ثار الذاكرويـة ال قوة واحدة، حيث تستحضر اآل
اليت تستحضر  هانفسبالشدة  ،يف الوعي) ذات األمهية(

  ).ذات األمهية األقل(فيها اآلثار الضعيفة 

 Paradoxical:النقيضة املرحلة(ويف املرحلة الثانية 
Stage (ـ ن هذه احلالة، نالحظ عند املرضـى  م يف  اًتلف

 ّاألنسجة الدماغية، حيث ختضع عمليات التنبيه العصيب
 ،)ذو األمهية األقل(ثري الضعيف لتغريات الحقة، حيث امل

أكثر من املثريات  ،كن أن يستدعي استجابة قوية جداًمي
 العرضيةلآلثار الذاكروية  نك، ومي)ذات األمهية(القوية 
وباحتماالت أكرب من اآلثـار   ،تستحضر يف الوعي أن

أن  ميكـن  ،ويف ضوء هذه املتغريات. الذاكروية املهمة
وبشكل أفضل  ،سر الكثري من آليات أمنيات األحالمنف

وحتدث أيضاً تغريات  ،فرويدمما فسره العامل سيجموند 
لْماً ب.يف ديناميات العمليات العصبية نفسها ةمشاأنّع 

 ،ولوجياًاملتغرية باث ،يف القشرة الدماغية العمليات السائرة
 ،وتظهـر صـفات مرضـية    ،ديناميتهاكن أن تفقد مي

  ].18: 133[ل مثالً كالشل

إىل أن احلـاالت   ،اإلشارة هنـا  ومن الضروري
 Global(عامـة   كون ذات صفاتقد ت ،للقشرةولوجية الباث

Characters ( ويكون تأثريها متساوياً يف كل املنظومات
  ات االعتيادية للساق ـعلى سبيل املثال بعد االضطراب(
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، وقـد  )الدماغية واخنفاض الطاقة يف القشرة الدماغيـة 
تظهر يف أجزاء أو مناطق حمددة، على سبيل املثال بعـد  

 .تلف حمدد يف املخ

ثار آأن نفهم كيف أن  ،اآلن ،وليس من الصعب
الة االعتيادية للديناميات االضطراب الذي يلحق باحل

يعرقل عملية ضبط واستخدام  ،العصبية للقشرة الدماغية
  .رموز اللغة

ناميات العصـبية يف  ياخنفاض فعالية الد إعاقة أوإن 
ملية االنتقاء والتمييز العاليـة  يعرقل ع ،يةاملنطقة الصدغ

واملقابلـة  ، )Phonematic Speech(ألصوات الكالم 
) Phoneme(ألصغر الوحدات اردة الكالمية  الدقيقة

املتضادة مع بعضها؛ وتظهر يف وعي املريض جمموعات 
صوتية اء طويف كالمه تظهر أخ ،متفرقة من الفونيمات

)Phonetic Error(، ة صـوتية مصـاحبة   يف هيئة حبس
)Paraphasy(.  

يف ، وإذا ظهرت نفس الظاهرة املـذكورة أعـاله  
" املنـاطق الثالثيـة  : "أكثر املناطق الدماغيـة تعقيـداً  

تـؤدي إىل   فقد، )T.P.O( )قفوية–صدغية  -جدارية(
ـ  ،ظهور أعراض مشاة ال املفـردات والداللـة   يف جم

الذي يريد تذكر  ،ث تبدو يف وعي املريضحي، )املعىن(
عشرات الكلمات املقترنة بالكلمـة   ،الكلمة الضرورية
أو لشـبه احلالـة   ، وفقاً للشبه الصويتّ ،املبحوث عنها

)Situation( أو تشابه من نفس الفصيلة ،)Category(؛ 
بحث يف ذاكرته عن كلمة لفاملريض جيهد نفسه مثالً يف ا

لتشـابه   ،"بريـد "سه بكلمة قد يذكر نف وهف" حديد"
التشابه يف املعىن : أو على سبيل املثال ،ايات الكلمتني

  جهاز "، "مؤسسة اجتماعية:("للكلمات فمثالًاملشترك 

يف جمموعة املؤسسـات  " ( مدرسة"أو كلمة ") تنفيذي
اهلـالل  " –" اجليش األمحر"؛ أو بدل عبارة )االجتماعية

  .وما شابه ذلك ،"األمحر

من الظواهر املشاة عنـد حتليـل    ةلسلوتظهر س
فـإذا  . العمليات العصـبية " حركيات"االضطرابات يف 

اضطراب ديناميات العمليات العصبية حمدداً فقـط   كان
" حركيـات "راب باملناطق األمامية للدماغ، فإن اضـط 

يف  شـلل  كن أن يظهر على شكلالعمليات العصبية مي
 ،اضـح ا بشكل ووتبدو هن. نطقيةالفعاليات احلركية وال

األمر  ،نطقية إىل أخرىيف صعوبات االنتقال من حركة 
 Motoric (الذي يسبب ما يسمى باحلبسـة احلركيـة   

Aphasia] (19 12؛ 15؛ 16؛[.  

ميات املرضـية  ن أخذ الـدينا إال ميكن القول هنا، 
سوف يعقد املسألة، إذا أردنـا   ،ارالعصبية بعني االعتب

كطريقة لألحباث  للدماغ املوضعي األذىاالستفادة من 
 .اللغوية، وال يسهل كل احملاوالت املباشـرة اخلاصـة  

قـاء والفعاليـة   ولكن يبدو أن ظاهرة اضـطراب االنت 
خاصـة   كن أن تستخدم كطريقةمي ،للعمليات العصبية

خمتلـف  ) Lasting(ثبات للبحث يف درجة استمرارية و
زال يف إن هذا االجتاه يف األحباث ال ي. التركيبات اللغوية
مسألة متروكة للمستقبل، وهو يشـكل   ،بدايته وتطوره

  ).Linguistics(مركز اهتمام علم اللغة 

الذي تشكل يف  ،وكما هو معروف، فإن علم اللغة
العقود األخرية من القرن العشرين كمجال علمي ،

العلوم الطبيعية  والذي ميكن مقارنة دقته بدقة العديد من
 .احلاد يف طرق البحثبالنقص  والرياضية، يتسم

ى الطرائق ـعل راقتص فإذا كان علم اللغة التقليدي  
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  يف حبث الظواهر ،والطرق املقارنة،)Fragmental(اجلزئية 

  نائية، البفقد انضمت إليها طرق البحث اللغوي، اللغوية
)Structural( والقواعد التحويلية )Transformational 

Grammar(جديـد مـن    ىو، اليت مسحت ببلوغ مست
 ].1؛2؛3[ التطور خيتلف كلياً عن السابق 

 ،)N. chomsky(وقد حدد نعوم تشومسـكي  
 ،يليـة من مؤسسي القواعد التحو ،أحد العلماء البارزين

 "  القـدرة "واليت حددت بدقـة ضـبط    ،هذه الطرق
)Competence(،  األداء"واســتخدام)"Performance (

إىل املعرفـة  ) ديدةوالعتبارات ع(ذلك يف  ، مستنداًللغة
للغة، واليت أصبحت من  )Intuition(املباشرة واحلدسية 

املعايري األساسية لصدق وصحة التركيبـات اللغويـة   
احلاجة إىل اسـتكمال   هذه االجتاهات بأمسو .احملولة

طرق حبثها بطرق موضوعية ملعرفة اللغة، واليت تمكـن  
ارتباطاـا   األساسـية وحتديـد  من متييـز عناصـرها   

  .[135 : 18]املتداخلة

طريقة حتليل  هي ،إحدى هذه الطرق املوضوعية
ل، واليت ميكن استخدامها يف أكثر عملية لنمو لغة الطف

 .[4]تابكما وضح ذلك الكثري من الكُّ، يةمن غا
 ،واليت ال تقل موضوعية عن سابقتها ،الطريقة األخرى

واليت متتلك أفاقا كبرية للتطور، هي طريقة التحليل 
  .)Neurolinguistical(لنيورولغوية ا

ملناطق  وكما ذكرنا سابقا، فإن األذى املوضعي
 بعضميكن أن يعرقل وظيفة  ،حمددة يف القشرة الدماغية

 ،الالزمة لضبط اللغة واستخدامها ،مات الدماغمسا
يف ضبط  ،تساهم تركيبات متنوعة من الدماغ حيث

ة، ــبدق البحثو ،اللغويةواستخدام خمتلف التركيبات 
عن أي حيصل بعد األذى الذي يلحق  اضطراب لغوي

بتركيبات لغوية حمددة، ميكن من التعمق يف البحث يف 
  .تركيبة الشفرات اللغوية

فإن معرفة االضطرابات اليت تتكون يف نظام  ،وذا
بعد األذى الـذي يلحـق    ،األصوات الكالمية املتقابلة

أو يف بناء النظام  ،ةاأليسر لقشرة املنطقة الصدغي باجلزء
النطقي)Articular System( ،   بسـبب األذى الـذي

ويف اجلهـة   ،يف املناطق ما بعد الشق املركـزي  دثحي
يسمح مبعرفة التركيبة  ،نياليسرى يف نصفي الكرة املخي

  .للغة )Phonematic(الكالمية  -الصوتية

إن التحليل العميق الضطرابات الفهم يف خمتلف 
عدية، واليت تظهر لدى القوا –نطقية التركيبات امل
العطب الذي يلحق باملناطق الثالثية للقشرة  املريض بعد

ن ميكّ ،األيسر الصدغية القفوية للنصف املخي –اجلذرية 
يف خمتلف التركيبات املنطقية  من البحث املوضوعي– 

  .القواعدية ومعرفة التركيبات اهلرمية للغة

كال االضـطراب يف  ن حتليل خمتلف أشإف ،وأخرياً
للموضوع  ،)decode(وإعادة الترميز  ،)code(الترميز 
الشفويواليت تتكون بعد خمتلف أنواع األذى املوضعي ، 
ب ملختلـف  كن أن تسبب االضـطرا واليت مي ،للدماغ

 ،كن أن يؤدي بـدوره إىل  ميعناصر املوضوع الشفوي
 واملسـندة  ،)Nominative(االمسيـة  معرفة أجزائـه  

)Predicative(، النحويـة   وكذلك تركيبته)Syntax( 
  .)Paradigmatical( واهلرمية

الـذي  اإلشارة هنا إىل اجلهد الكبري  من الضروري
لتأكيد وجهات النظر  )Luria(لوريا  العامل الروسي بذله

 ،لـدماغ اليت تفسر طبيعة العالقة بني اللغـة وا  ،العلمية
ائف ظللو يموضع الدينامواليت تتمحور حول مفهوم الت

)Dynamic Localization of Function(.  أو مفهوم
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. )Function system(الكالماملنظومة الوظيفية يف نشاط 
وكان مركز الثقل يف تأكيد العامل املذكور لوجهـات  

 السـريرية  النظر تلـك، هـي معطيـات األحبـاث    
، [19; 17; 16; 15; 12] السنني نلعشرات م)األكلينكية(

املرتبطـة   ،د أنواع االضطرابات اللغويةواخلاصة بتحدي
مناطق خمتلفة من املخ، إذ أكـد   باألعطاب اليت تصيب

ـ للو" مرنـا "أن هناك متوضـعاً   ،العامل املذكور ائف ظ
املظاهر االضـطرابية  الدماغية يف نشاط الكالم، تعكسه 

  : صيب أكثر من منطقة قشريةاآلتية اليت ت

  )Reception aphasia(احلبسة االستقبالية  -1

وتعين فقدان القدرة على متييز املركبات الصوتية، 
قواعدية مع الال يصاحبها اضطراب يف الكالم التلقائي

  .الكالمي واخللط

  ) Amnestic aphasia( النسيانيةاحلبسة  -2

حيث ينسى املريض أمساء األشياء اليت يتعامل معها 
دون أن  ،واألشخاص الذين حيتك م ،يف احلياة اليومية

  .د القدرة على الفهم والتعبرييفق

 ) Semantic  aphasia(احلبسة الداللية  -3

ة وهي فقدان القدرة على فهم البناءات املنطقي
القدرة بفاظ مع االحت. ومعىن الكالم ،القواعدية

  ).كل كلمة على حدة(فهم الكلمات املتفرقة  على

 Kinesthetic ( حبسة احلساسية احلركية -4
aphasia(  

حبركات أعضاء اجلهاز  حساساإلوهي اضطراب 
 اللسان،صعوبة إجياد موقع  األمر الذي يؤدي إىل ،نطقيال

واألوتار الصوتية؛ وكنتيجة للتفكك يف جممل  ،والشفاه
لقدرة على تتضح هنا ظاهرة عدم ا ،احلركات النطقية
  .الصفات النطقية من ،أو أكثر ،تشكيل واحدة

 ) Kinetic aphasia (ة احلركيةسباحل -5

 الوقت  اضطراب تنظيم احلركات النطقية يفوتعين
، وصعوبة منفصلة األصوات نطق على مع القدرة املناسب،

نطقية إىل أخرى، األمر الذي يف االنتقال من منظومة 
يف العناصر التركيبية  يؤدي إىل االضطراب التتابعي

  .للمفردة

  )Dynamic  aphasia (ة الديناميةسباحل - 6

 ،التكلم التلقائيوتعين فقدان القدرة على 
مع احلفاظ على القدرة  ،واحلديث عن املوضوع املطروح

واإلجابة الشمعية على األسئلة  ،ترديد الكلمات على
]30،17،18،20،37:5.[  
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  :شكل يوضح العالقة بني مكان العطب يف املخ ونوع احلبسة اللغوية

  ،احلبسة الداللية -3، يةاحلبسة النسيان - 2، احلبسة االستقبالية-1 

  .احلبسة الدينامية - 6، احلبسة احلركية-5، حبسة احلساسية احلركية-4 

  استنتاجات عامة

  :نستخلص من عرضنا السابق املالحظات اآلتية

 الفسلجيأوهلما الركن : إن للغة ركنني أساسيني -
ومرونته اهلائلة، الذي يشترك فيه مجيع أفراد اجلنس 

وثانياً، البشري الركن االجتماعي )والثقايفّ البيئي(، 
. ويزج به يف دائرة النشاط ،الذي حيدد حمتوى األول

  .وكال اجلانبني يشكالن مقدرة إنسانية خالصة

 املركزي أن اجلهاز العصيب ،من البحث يتضح -
وخباصة الدماغ، وأكثر خصوصية املخ، هو  ،عامة
 اباعتباره ،ةالنطالق اللغ املادي – اجلسمي الكيان

 النشاط العصيب(إحدى العمليات العقلية الراقية 

 ،الوظيفيةأن التركيبات التشرحيية كما ). األعلى
يف جمرى عملية  ،اإلنساينّاليت اكتسبها النوع 

تشكل هي األخرى الوعاء الالزم للنظام  ،االرتقاء
اللغوي.  

 كيبمعقدة التر نية معلوماتيةب ذو نظام جتريدي اللغة -

واملورفولوجيا  تواملفردا الفونولوجيا إىل تستند
تدعي بالضرورة تعقيداً مقابالً تسووالداللة والنحو، 
، يعرب عنه إسهام تركيبات دماغية يف أداء الدماغ

متنوعة تعمل كمنظومة وظيفية إلخراج هذا النظام 
  .إىل حيز الوجود

باعتباره جمموعة من النشاطات اليت تشكل  ،الكالم -
أربعة لتخاطب مبساعدة اللغة، يتكون من اة عملي
. عواملوضو ،اللغةواالستقبال، واإلرسال، : عناصر

وال ميكن هلذه العناصر أن تظهر يف ترابطها بعضها 
ال مبسامهة منظومة دماغية إبعض يف دائرة مغلقة، ب

سهم فيها عدة أجزاء خمتلفة من الدماغ، فعالة ت
وفق  ،المسهم يف تنظيم نشاط الكزء يوكل ج

وظيفته اخلاصة، ويلعب دوراً خمتلفاً يف تأمني املسار 
منطقة الكالم يف وتتموضع  .املالئم هلذه النشاطات

عند (األيسر  اجلزء األوسط من نصف الكرة املخي
وتشمل بعض مناطق  ،)ن الناسالغالبية العظمى م

  .والصدغي ، اجلدارياجلبهيالفص 
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 تعريب املصطلح الطيب مزالقمن 
    

  )*(أمل العلمي.د.أ        

  

  كلمة بني يدي العنوان: مدخل
وبالتحديد من عنوانه  ،موقفي من هذا املوضوع

الفضفاض الذي فيه شيء من االدعاء، قد يكون كموقف 
ذاك الصيب "وشديد  صغرياًما  يوماً كان الذي "رـالغ

أيب يعرف كل : "ترابه اإلعجاب بوالده، فكان يزعم أل
أيب وأنا نعرف : "صار يقول  ،ما شيئاً؛ مث ملا كرب " شيء

؛ مث ملا زاد عوده وصلب واشتد قبل سن " كل شيء
" !... أنا أعرف كل شيء: "يف غرور قال مدعياً ،املراهقة

لكن اجلميل يف الطفولة، تلك الرباءة والعفوية التامة وعدم 
أة اليت قد يكون نعم اجلر. االكتراث واجلرأة على األشياء

يف مجع  فيصرح الصيب... من التهور يءش ،أحياناً ،فيها
من الكهول والشيوخ بأشياء ال جيرؤ عليها سواه، بكل 

  ... عفوية وهو يكتشف احلياة وما جيري حوله
السطور  هذه، يريد كاتب املهموبعد هذا التنبيه 

ب نفسه فوق صننه ال يإ ،أن يقول ببساطة للقارئ العزيز
. ميدان اللغة والتعريب يف شأناًوهو دوم  ،اآلخرين

الذي أخذ يكتشف مادة املصطلح  ولكنها عفوية الصيب
لنشاط والزهو والتعريب وعلميهما، فتأخذ به الغبطة وا

ليقول كيت  ،شيء من الشطط )ح أن تقولـرمبا ص(و
وأنى له أن يقول أحسن . وكيت، ويصف كذا وكذا

الذي ما  ،ساء آخر، وبضاعته جمزاة يف هذا امليدانفالن وأ
وبني  ،ع يف أسرة التعريبلوال أنه ترعر ،كان ليقتحمه

فصار يردد ما مسعه باألمس من أبيه وذويه  .أحضاا
 ،وحبسبه ذلك .الذين كان هلم السبق يف امليدان ،اآلخرين
  ...بة ميدانية تذكر له يف التعريبالوفاض من جتر خايل وهو

 ذهالذي يسرين أن أقدمه  ،د، فهذا املبحثوبع
هو يف الواقع تنظري جلانب من  ،العبارات للقارئ الكرمي

"ينبغي البحث فيه جلمع  ،"علم تعريب املصطلح الطيب
التجربة اليت أَخذَت  هذهفكانت ... مادته وتصنيفها

بعض املزالق يف تعريب املصطلح ، من فترة ألخرى ،تدونُ
وتلك املزالق . على اخلصوص ملصطلح الطيبوا ،عموماً

فالطبيب عندما  ،كثرية، م أمثايل معشر األطباء عموماً
فيغفر القوم زلته  ،الطب حيتمي حتت مظلة ،خيطئ يف اللغة

يب دون التكوين واقع تعليمنا جعل الطبإن  مث .اللغوية
ت فأقض ،فواجهته قضية التعريب ،الصحيح يف اللغة

  .مضجعه

شبيه  ،"مزالق تعريب املصطلح الطيب"وموقفي من          
الذي ما كان يسأل الرسول ، مبوقف ذاك الصحايبρ  إال

أو موقف ذاك األستاذ،  ،عن مواطن احلرام حىت يتجنبها
على إمالء درسه  حريصاًالذي كان ،"مادة الفلسفة"أستاذ 

) األلوان مستعمالً(بورة بوضوح تام سوكتابته على ال
وبعد الساعات الطوال من الدروس . ة من تالمذتهبإعان

 ... : ، قال لنا اكتبوا باألمحر)ودفتر الفلسفة أخذ ميتلئ(

   املغرب -فاس –مكتب تعريب الطب   (*)
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 :فلما سألناه. »كل ما درسناه إىل غاية اآلن هو اخلطأ « 
  !...ألال تقعوا فيه :ملاذا درسنا اخلطأ ؟؛أجاب

ومن مث، كان جي يف التعريب البحث عن مواطن 
فها هي سائغة للمهتم بتعريب الطب .  أقع فيهاألال ،اخلطإ

  .إن شاء اهللا ،على شكل سلسلة من مباحث تنشر تباعاً

  املبحث األول

• من مزالق تعريب املصطلح الطيب  : كرالوقوع يف ش
بني لغتني مع اختالف يف  املُشتركَة املصطلحات

أو مشتركَة يف نفس اللغة وتستعمل ألداء  املعىن،
  :مني خمتلفني مفهو

ن اللغتني اإلجنليزية لنضرب بعض األمثلة املستمدة م
من الكلمات هي  كبرياً املعروف أن عدداً .والفرنسية

 اًهناك عدد ابة ومعىن بني اللغتني ؛ غري أنمشتركة كت
من املصطلحات املشتركة ليست كذلك ؛ فهي  اًوافر

ه الفئة ويطلق على هذ. تشترك يف الكتابة وختتلف يف املعىن
 ،"األصدقاء الكاذبني" « les faux amis »من الكلمات 

فإن كانت مشتركة " النشاز"ويقصد من ذلك الكلمات 
  .يف املعىن املتباين بني الكلمتني" مزيفة"كتابة فهي " تاناً"

 ولعل أشهر. ومل تسلم املصطلحات الطبية من ذلك
 ) rubéole( يضرب يف هذا الصدد هو مصطلح مثل
فمن املفارقات العجيبة أن .اإلجنليزيrubella( (و ،سيالفرن

. املصطلح هذا يدل على مرضني خمتلفني من لغة ألخرى
 german(تعين داء احلصبة األملانية  )rubéole(ففي الفرنسية

measles (أو احلمرياء. 

 ،غري مقبول يف اإلجنليزية (rubéole) واملصطلح هذا
يفيد داء  ،كما تقدم ،وهو ، (measles)ألنه مرادف للفظ

 ،بينما هو يف جل األقطار ، (rougeole)احلصبة بالفرنسية
فعندما  ، "La rubéole": يعين ،باإلجنليزية غري املتكلمة

أو حيلل بلغة أخرى، أو يلخص ،يترجم نص إجنليزي، 
  .يستحيل دائما التيقن من املرض املقصود

 Spotted fever )fièvre :اإلجنليزيةوالعبارة 

tachetée(، إما :تعين أن ميكن )La méningite 

cérébrospinaleépidémique (ا  ؛ايحالس ابهأي الْت
 وإما إحدى احلميات الريكتِسية  ؛املخية النخاعية الوبائية

)fièvres à rickettsies(.  

 sleeping sickness( ،La maladie)(ومرض النوم 
(du sommeil ، ة الفرنسية، يعين تارة يف نفس اللغ :La) 

trypanosoméase africaine(  ؛ وتارةL'encéphalite) 
léthargique  ( ،ى ـويعرف كذلك باملسمnévraxite) 
épidémique (  ، وهو ما يقابل التهاب الدماغ النوامي  

(encephalitis lethargica).  

ومثة مثل آخر يكون فيه املصطلح املشترك موطن  •
وذلك عند مقابلة بعض املصطلحات ،خطإ التباس أو

 :مع نظائرها يف عدة لغات 

لقد وقعت بعض املعاجم الطبية التعريبية املتعددة 
عندما تناولت املصطلح  ،اللغات يف هذا النوع من اخلطإ

الطيب على سبيل املثال، اإلجنليزي:acidophilic cell)... ( ،

  :لندرس هذا عن كثب 

 :لتعريبية قد جند ففي املعاجم الطبية ا .1
acidophilic cell  
cellule acidophile 

كبرية  ،خلية كروية أو هرمية الشكل :خليةٌ حمضة
والعامل  ،تفرز محض اهليدروكلوريك من املعدة ،احلجم
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الذي يساعد على امتصاص الفيتامني  الداخليB12  .
  . parietal cell) (تسمى أيضا خلية جدارية

هو أن يثْبت الشرح السابق ووجه اعتراضنا 
 شروح  فمراجعة. acidophilic cell) ( مفهوما ملصطلح

يف املعاجم الطبية الغربية خليقة بإثبات احلجة  املصطلحات
  ... واإلقناع

 ،على األقل ،أن املعادلة التالية ،فمما ال شك فيه
  :لغوياًصحيحة 

acidophilic cell = cellule acidophile = ةٌ حيلة خضم  

  أن الشرح السابق ينطبق على ،ومما ال شك فيه كذلك
) parietal cell(  أو)oxyntic cell(، ومقابله الفرنسي 

 .cellule bordante) ( أو ) cellule pariétale(هو 
). كما هو مبني يف الشروح املعجمية يف الفقرة اليت تلي(

  :وميكننا أن نكتب كذلك املعادلة التالية 

  = parietal cell (= oxyntic cell) داريةخلية ج

cellule bordante (= cellule pariétale) = .  

هذا من وجهة املقابالت، فهي صحيحة على النحو  
  .الذي بيناه، وينبغي أن تكون كذلك

 ناأما عند تدقيق الشروح، فمما ال شك فيه عندنا أن
ي أ ؛)cellule acidophile(:نسلم بالشرح التايل ملصطلح

)acidophilic cell(، فيناسب املصطلح العريب ) ٌةيلخ
  :كما ننقله ترمجة عن املعاجم الفرنسية ) حمضة

cellule acidophile  
acidophilic cell  

ا جاذبية للملَونات احلمضة أي خلية هل :خليةٌ حمضة
  .)خلإ...ض الفُوكسني، يوزِين، مح(

Toute cellule ayant une affinité pour les colorants 
acides (fuchsine acide, éosine, etc.). 

و تلك اخلاليا احلمضة كثرية ومتنوعة يف اجلسم، منها  
 acidophil (  الكرية البيضاء احلمضة: على سبيل املثال 

leukocyte (ومقابله الفرنسي)leucocyte acidophile ( ؛ 
 cellule( :ماليعرف باملصطلح الشائع االستع أي ما

éosinophile .(هلا ،فهذه اخللية وغريها وهي محضة 
لالستعمال  وجمازاً ةًاستعار(إن جاز التعبري " قاسم مشترك"

 (parietal cell)املعدية  اجلدارية اخلليةمع )الرياضيايتّ
جاذبية للملَونات  وهو أا كلها خاليا محضة، مبعىن أن هلا

فهذه اخللية  .)خلإ ... وزِين،ض الفُوكسني، يمح(احلمضية 
 cellule("اليوزينية"وهي  البيضاء احلمضة الكرية

éosinophile (اليوزين" هلا جاذبية للملون احلمضي "
)éosine(اه يف ، ولك أن تلمس ذلك عن كثب وتر

  ) :1الصورة (الصورة اجملهرية بأم عينيك

 النوى الصورة اجملهرية تظهر خلية دموية متعددة
هلَيولَى، عدمي اللون ممتلئ بتحببات ا .حمضة، يوزِينِية

ما، ملونة بلون وردي  شيئاًكبرية احلجم  مستديرة،
  .برتقايلّ

)كيامزا - كرانوومد- تلوين مي.من دم عاديx 300.(  

    شيئاًفهي ضخمة  ،أما التحببات اليوزِينِية احلَمضة
تظْهِر بواسطة اجملهر ، و)متروميكر 1,5إىل  0,5حوايل (ما 

ما يقابل  والتحببات تلك هي. بِلَّورة متميزة ّاإللكتروين
وحتتوي خاصة ،  )احلَالّة اجلُسيمات( تاليحلوال

  .الفُسفاتازات احلمضة، الكاتيبِسني، الريبونكْليازات

           )cellule pariètale دةـاملع دارـج ةـوخلي

 =parietal cell ( ،بالفرنسية كذلك وتسمى )cellule 

bordante  ()يف نهاأش ،محضة كذلك هي،  )حافية خلية 
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 ،لكنها. اخلاصية ذه تتميز فال ،اليوزينية اخللية شأن ذلك

 ال وهذا، الكلوريدريك ضمح تفرز بكوا تتميز ،حقاً
    )phil( فاجلذر ؛)acidophilic( صفة خيوهلا أن ينبغي

 إطالقاً جيوز وال). للحمض( اإلفراز وليس ،بيةاجلاذ يفيد
      ملصطلح مرادفاً )parietal cell( املصطلح يكون أن

)acidophilic cell(  ،اخللية أن جملرد )parietal cell( تفرز 

حعمل وإن وعليه، .الكلوريدريك ضمتخطأ املصطلح اس 
 لىع نعرب أن بنا جيمل فال اإلجنليزية، اللغة يف وتعسفاً
 املصطلح يف الصواب ننشد أن ينبغي بل ،اخلاطئ النسق
 مناهج عليه تنص كما( أخرى لغة يف املستعمل املوفق

 الفرنسية املعاجم فإن ،وهنا). نظرياً باألحرى التعريب،
 الطبية لمعاجمل كان فما. املذكور اخلطإ من سليمة كانت
 تدقيق يف النهج هذا تبنت أا لو ختطئ أن التعريبية

 ىوبشت ،وخمتلفة متنوعة مراجع على اعتماداً، ملصطلحا
 للمصطلح باملعر يضري وما. األجود النتقاء ،اللغات
؟ تلك املعاجم شروح يف بالنظر يتحرى أن الطيب ...  

أو اخلاليا (على الصورة تبدو اخلاليا اجلدارية املعدية 
  .ملونة مبلون محضي) احلافية

 cellule bordante ou و   parietal cell يقابل وهي ما
cellule pariètale  

  اخلاليا اجلدارية املعدية بتجسيم ضعيف و جتسيم أقوى

 

 

 
les cellules bordantes, très volumineuses, 

semblent repoussées à la périphérie des glandes 
fundiques par les cellules principales entre lesquelles 
elles s'insinuent. Elles se caractérisent principalement 
par l'extrême abondance des mitochondries 
volumineuses et sphériques, par la présence de très 

nombreuses petites vésicules claires et par l'existence 
d'un réseau intracellulaire de canalicules ramifiés, 
formés par des invaginations bordées de microvillosités 
de la membrane plasmique. Elles sécrètent de l'acide 
chlorhydrique, sous forme d'ions Cl- et H+, au niveau 
de la membrane des canalicules intracellulaires. Cette 
production est rendue possible grâce à une anhydrase 
carbonique intracytoplasmique, un transporteur 
membranaire H+K+ ATPase à la face apicale et un 
mécanisme d'échange HCO3-, Cl- au niveau de la 
membrane basolatérale. Lorsque la sécrétion acide est 
stimulée, la cellule pariétale se modifie avec apparition 
de microvillosités apicales et augmentation de la 
surface apicale d'un facteur 6 à 10. 

ص املفهوم العام ختصي ال ينبغي بتاتاً :وخالصة القول
اخلاليا  وال أن نقيده بنوع خاص من ،"جلاذبية احلمض"

ت كما فعلت معامجنا الطبية العربية اليت خص ،احلمضة
 acidophilic( اجلدارية املعدية بالتسمية املصطلحيةاخلاليا 

cell( ، اخلطإ عني هو فهذا.  

و ما ميكننا أن نسوقه من شروح ودليلنا على ذلك، ه
 وبالتحديد ،مقتبسة من أمهات املعاجم الغربية ،معجمية

  :كما سبق قوله  ،الفرنسية منها

) إجنليزية - فرنسية (ففي املعاجم الطبية الثنائية  .2
 :ليبني . مثل معجم ب،  )فرنسية -إجنليزية (و 

)Dictionnaire Français-Anglais, Anglais-Français 
des termes médicaux & biologiques( 

 : من املصطلح اإلجنليزي جند هذا الشرح انطالقاً -
acidophil or acidophilic, adj. : acidophile (1. 
aisément colorable par les colorants acides ; 2. se 
développant bien en milieu acide). 
parietal cells : cellules pariétales (estomac). 
oxyntic, adj. : à sécrétion acide ; oxyntic cells : 
cellules gastriques (supposées sécréter l’acide 
chlorhydrique). 

  : من املصطلح الفرنسي وانطالقاً -
acidophile, adj. : acidophil, acidophilic (1. easily 
stained with acid dyes ; growing best on acid 
media). 
cellule bordante : parietal or oxyntic cell. 
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    مثل معجم مانويال  ،ويف املعاجم الفرنسية املعتمدة.  .3
 :ومعجم هامربجي 

- مانويال. أ: للطب وعلم األحياء لـ  املعجم الفرنسي ، 
  المبريت . نيكول ، هـ. مانويال ، م. ل

(Dictionnaire français de médecine et de 
biologie) : 
cellule acidophile: Toute cellule ayant une 
affinité pour les colorants acides (fuchsine acide, 
éosine, etc.). 
cellule bordante: Cellule arrondie appartenant 
aux glandes gastriques fundiques. Situées entre les 
cellules principales, les arrondies font saillies à la 
surface externe du tube glandulaire, dont elles 
soulèvent la membrane basale. Elles renferment 
des grains très fins, acidophiles, répartis 
uniformément dans tout le cytoplasme. On peut y 
mettre en évidence, par imprégnation au nitrate 
d’argent, des capillicules sécréteurs. Les cellules 
bordantes sont considérées comme intervenant 
dans la production de l’acide chlorhydrique du suc 
gastrique. Syn. : cellule pariétale, cellule 
délomorphe (de Rollet). 
cellule pariétale. Syn. de cellule bordante. 

   : )الذي قدم له جان هامربجي( املعجم الفرنسيأما يف

Dictionnaire de médecine – éd. Flammarion : 

acidophile adj. [lat. acidus ; gr. Philein : aimer] 
(angl. Acidophilic ; oxyphil). Syn. éosinophile, 
oxyphile. Se dit d’un composant cellulaire ou 
tissulaire ayant une affinité élective pour les 
colorants acides, tels que l’éosine (le cytoplasme, 
par exemple est acidophile). 

     :وال خيصص املعجم مدخال ملادة 
cellule  acidophile  .  
cellule bordante (angl. Parietal cell ; oxyntic 
cell). Syn. Cellule pariétale. Chacune des 
volumineuses cellules rondes qui parsèment les 
glandes fundiques gastriques, caractérisées par la 
présence d’un « canalicule » intracytoplasmique 
ouvert dans la lumière de la glande, et qui 
sécrètent très probablement l’acide chlorhydrique. 
cellule pariétale. V. cellule bordante. 

ويف ختام هذا اجلانب من املبحث، نرى أن املادة 
املعجمية الطبية العربية، فيما حنن بصدده، قد تكون أقرب 

  :للصواب على هذا النحو الذي نقترحه 

acidophilic cell 

cellule acidophile 

أي خلية هلا جاذبية للملَونات احلمضة :خليةٌ حمضة
  .)خلإ ... حامض الفُوكسني، يوزِين،(

parietal cell 
cellule bordante (ou cellule pariètale) 

كبرية  ،خلية كروية أو هرمية الشكل:جدارية خلية 
والعامل  ،تفرز محض اهليدروكلوريك من املعدة ،احلجم
الذي يساعد على امتصاص الفيتامني الداخلي B12 .  

 ،على غرار معجم مانويال،أكثر دقة نعطي شرحاًأو
 : النحو على هذا 

parietal cell 

cellule bordante (ou cellule pariètale) 

تنتمي للخاليا املعدية  ،خلية مستديرة :خلية حافية
توجد اخلاليا املستديرة بني اخلاليا األساسية، . الغورية
فترفع  ،من اُألنبوب الغدي السطح اخلارجي على وتربز

اءه القاعديشقيقة جداًوهي حتتوي على حبات د ،غ ،
بداخل سائر  واحد لى منطموزعة ع جاذبة للحمض،

 الفضة، نِتراتوميكننا أن نظهر فيه، بالتلوين ب .اهلَيولَى
تعد اخلاليا احلافية،  .شعريات أنبوبية جد دقيقة مفْرِزة

هو  الذي الكلوريدريك ضمح إنتاج نع لةؤواملس
 ,cellule pariétaleجدارية خلية:مرادف .املَعدية بالعصارة

cellule délomorphe (de Rollet) .  



6   
 
 

 6

أن : ب للمصطلح بصفة عامة ومن مزالق املعرِّ •
خيطئ يف استعمال األوزان الصرفية العربية عند 

 .استعماهلا يف تعريب بعض املصطلحات األجنبية

من بعض املعاجم  على ذلك، مقتبساً ولنضرب مثالً
يف مثل اخلطإ  ،ك املعاجمتل ،لقد وقعت. الطبية التعريبية

 :التايل 

املصطلحات  ،لاعلى سبيل املث ،قابلت تلك املعاجم
  :التالية على هذا النحو 

soluble ; solu .............. ذَواب.…………
soluté ; solute…….…..…………..ذائبة 
solvant ; solvent……….... ...مذيب ؛ أذاب
solubilité ; solubility…............…..بانذَو
solution ; solution……..…......…..حملول

يف اشتقاقها  ،كل التوفيق ،واملعاجم تلك وفقت
للمقابالت واختيارها ملا يف القائمة املعروضة من كلمات 

ال نرى وجه االعتراض عليها، باستثناء املصطلح  ،مناسبة
ذَواب ؛ : الذي قابلته خطأ بكلمة )soluble(األول 

وهو  ،ذَووب على وزن فعول: ن نقول والصواب أ
أي هنا قابلية االحنالل ": القابلية" الوزن الذي يفيد لغوياً

  .والذوبان

  :وحجتنا يف ذلك 

1. على هذا  بالتعرف على مدلول املصطلح األجنيب
معتمدين على الشرح الوارد يف معجم مانويال (النحو 
الفرنسي: ( 

  

 

soluble : a. Se dit d’une solution qui peut se 
dissoudre dans une autre (généralement dans un 
liquide). 

يطلق على حملول : وترمجة هذا الشرح هي بكل أمانة 
  .)يف سائل عموماً(ميكنه أن يذوب يف آخر 

احمللول الذي له قابلية أن " هذا التعريف يفيد لغوياً إذاً
  ".يذوب يف آخر

ملا له :  ، فنقولى أنه يشتق على وزن فعـولأال تر .2
وهو على وزن ،ذَووب وليس ذواب:قابلية أن يذوب

 .أي صيغة املبالغة املشتقة من اسم الفاعل ؛فعال

3. اب فتناسب املذيب القويأي املذيب ؛الفاعلية أما ذو
القوي ذويبالت un fort solvant )strong solvent .(

الذي هو على  )soluble(وليس هو املقصود بشرح 
)  solvent(ن ذلك متاما، ونقيض ملصطلح عكس م

). حال كان من الفاعلية وعلى أي( إطالقاً) املذيب(
للمصطلح  يف الشرح املعجمي ،فكما رأينا سابقا

األجنيب )soluble( ،  فإنه يفيد احمللول القابل للذوبان
 .يف آخر

وملزيد من احلجة ميكننا أن نطلع كذلك على شرح  .4
)soluté(  أي ؛)solute(  باإلجنليزية، وهو كما يلي: 

soluté : 
1. Dans une solution, substance dissoute, par 

opposition au solvant. 
Par exemple, dans l’eau de mer, le chlorure de 
sodium est le soluté et l’eau est le solvant. 
Syn. : phase dispersée. 

2. En pharmacologie, syn. de solution. 
3. En pharmacie, préparation liquide obtenue 

par dissolution d’une ou de plusieurs 
substances médicamenteuses dans un solvant 
approprié.  
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  :وترمجة الشرح هي كما يلي 

على . مادة مذوبة يف حملول، على نقيض ذَواب .1
يف ماء البحر كلورور الصوديوم هو  ،سبيل املثال

 .ب واملاء الذَواباملذو
  .يف علم الصيدلة، مرادف حملول .2
يف الصيدلة، حتضرية سائلة حيصل عليها بتذويب  .3

 .مادة دوائية أو أكثر يف مادة ذَوابة مناسبة

أي ؛  )solvant(: وميكن كذلك سوق شرح كلمة  .5
)solvent(  املذيب والذواب:  

solvant : 

a. et m. Substance, généralement un liquide, qui 
peut dissoudre une autre substance. Syn. : 
dissolvant. 

سائلة  مادة عموماً :يليوترمجة الشرح هي كما 
 .dissolvant: املرادف. ميكنها تذويب مادة أخرى

ومن احلجج اللغوية التذكري هنا بقرار جملمع اللغة  .6
خيص تعريب املصطلحات ذات  ،العربية بالقاهرة

؛ "القابلية"اليت تفيد  ،)able–(أو  )uble-(الالحقة 
 .فينص القرار على استعمال صيغة فعول لتعريبها

فعول وفعيل  :األوزان الوظائفية القياسية ومن .7
                (able–)ةابلية الفعل املعرب عنها بالكاسعلق، ولومفع

 .أو مبا يف معناها،  (ible-) أو، (uble-) أو بالكاسعة

يف اللغة )able-(مبعىن الكاسعة" لفَعو"فقد جاء وزن 
 :املثالنذكر منها على سبيل  ،العربية يف كثري من املفردات

أي ميكن  ؛"بقرة حلوب"و )eau potable(" ماء شروب"
 ."ثدي لبون"حلبها و

فصل يف تغيري (يف  ،للثعاليب) فقه اللغة(وأَورد كتاب  
املاء إذا تغري،  أَجِن«  :التاليةالعبارة  ،)رائحة اللحم واملاء

  » غري أنه شروب، وأسن إذا أنتن فلم يقْدر على شربه
  ). مطبعة االستقامة 90ص (

وفيه  ،"ناقة رحول تصلح أن ترحلَ" ):املخصص(ويف 
 2 صاملخصص " (أَسن املاء تغري غري أنه شروب"أيضاً 

  ).5من اجمللد  15السفر 

املاء الذي :اء الشرِيبامل«:البن قتيبة)أدب الكاتب(ويف 
دونه يف : والشروب . فيه عذوبة وهو يشرب على ما فيه

 ).175و 174ص ( عذوبة وليس يشرب إال عند الضرورةال

يف  )able–(مبعىن الكاسعة " فَعول"وزن  فقد جاء إذاً •
نذكر منها على  ،اللغة العربية يف كثري من املفردات

بقرة "و ، )eau potable(ماء شروب : سبيل املثال 
 ، وناقة رحول،"ثدي لبون"و،أي ميكن حلبها؛"وبحل

إذا  ،وبئر غروف ،وتوبة نصوح ،تصلح أن ترحل
  .كانت تغترف باليد

جممع اللغة ،األستاذ إدريس بن احلسن العلمي ،وانتقد •
     يف ترمجة الكلمات املنتهية بالكاسعة  ،العربية بالقاهرة

)able -(ول ـفنق... «:للمجهولاملضارع املبين  بالفعل
أو  ،"ماء شروب"بدالً من " ماء يشرب"يف هذا املثل 
الواردين يف كتب اللغة، فهذا ينبو عن  ،ماء شريب

 ،، مث يشرح ذلك)على حد قوله(السليقة العربية 
يف " فَعول"فإذا تعذر علينا استعمال صيغة  :بقوله

أو " فعيل"فيمكننا استعمال وزن  ،بعض املصطلحات
 ،للمجهول من الفعل املضارع املبين بدالً" عولمف"

ليقابل به على ما " يؤكل"والذي مثل له القرار بلفظ 
" يؤكل"من  فبدالً. consommable) (يبدو اللفظ 

 أو كما جاء يف كتب ،"أكيل"ميكننا استعمال اللفظ 

ما يؤكل أو على وزن " : مأكلة"و" أُكال" اللغة
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للكالم " مفهوم"مثل  ،لمبعىن قابل ألن يؤك ،"مفعول"
، ملعىن وضوحاوالسياق هو الذي يزيد ا ،الذي يفهم
أنه صاحل لألكل، ال " أكيل"أو " مأكول"فيفهم من 

 أما أن نقابل املصطلح األجنيب.  أنه قد مت أكله فعالً
فهذا ما ال يستسيغه  ،للمجهول بفعل مضارع مبين

شتغال مث إن كل من مارس الترمجة واال. الذوق العريب
بأن استعمال الفعل  ،بشؤون التعريب ال بد أن جيزم

لن يتأتى ملقابلة مجيع  ،للمجهول املضارع املبين
ولن يتسىن  ،)able-( املصطلحات املنتهية بالكاسعة

 .». ذلك يف كل سياق

 :ونلخص رأي الناقد كما يلي 

الوارد يف قرار اجملمع  ،"يذاب: "من أن نقول  فبدالً •
: ميكننا أن نقول  ،)soluble(الكيمياء  ملقابلة مصطلح

 ".ذويب"أو " ذَووب"

الواردتني يف نفس ، " ال يؤكل"و" ال يذاب"من  بدالً  •
غري "و ،"غري ذويب"أو " غري ذووب" :نقول ،القرار
 ".غري أكيل"أو " مأكول

يف  )soluble(وميكننا أن نقابل نفس املصطلح    •
يف مثل  ،لحلأي قابل ل ؛ "حلُول"الرياضيات باللفظ

 . )problème soluble( مشكل حلول : العبارة 

     مشكل غري حلول : بـ وميكننا أن نقابل ضده   •
)problème insoluble(.  

للقابلية يف : مفعول  -فَعول  - استعمال فَعيل  .8
  :تعريب بعض املصطلحات الطبية 

  

وقد وضع أخونا الدكتور حممد صالح الدين 
لتعريب املصطلحات " ولفع"على وزن  الكواكيب

 عدداً وافراً  )ible-(أو  )able–(املنتهية بالكاسعة 
     :نورد منها ما يلي ،صطلحات العلميةمن امل

 ؛ )alcoolisable(؛ غَؤول )acidifiable(حموض 
  . )absorbable(؛ مصوص )coagulable(خثُور 

يف " احتاد أطباء العرب"أورد ،للقاعدة املذكورة طبقاً .9
)من املصطلحات  وافراً عدداً ،)املوحد املعجم الطيب

رصوص : للداللة على القابلية " فَعول"على وزن 
)agglutinable( وزه؛ ن)ballotable (وك حيوياً ؛رد 
)biodégradable( ور ثُ؛ خ)coagulable( روع ؛ ز
)cultivable( ؛ سوطب )extensible( وب  ؛عت
)fatigable(؛يوجه)irritable(وق؛طَر)malléable(؛ 
دود ر)réversible(كوس  ؛ع)réductible(  . وليت

     االحتاد املذكور بقي على نفس النهج مع مصطلح
)soluble( ...  

10. يف إصداره على القرص (حد املو لكن املعجم الطيب
جنح يف تعريب مصطلح ، 2001سنة املكرت 

)soluble(  اب ؛ ولي: مبقابلته بـت القائمني عليه ذو
تواصوا بااللتزام مبا وحد قبل ذلك من مصطلحات 

 ،الكيمياء ملصطلحاتيف الكيمياء، إذ املعجم املوحد 
يدعم  ،1992سنة  مكتب تنسيق التعريبن الصادر ع

 : بـ )soluble(رأينا بتوفقه يف مقابلته مصطلح 
 ).193بصفحة 3821 رقم حتت(وبوذَ

اع إخواننا الذين لشواهد إلقنهذه ا وحبسبنا كل
وجارم يف ذلك معاجم ( "ذواب"استعمال بوا أأخط
  .، وحنن نكن هلم كل تقدير واحترام)أخرى
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ومن مزالق تعريب املصطلح يف املعاجم الطبية  •
 نظراً وال أقول املطبعي( اخلطأ اللغوي :التعريبية
 : عند ضبط شكل الكلمات ) لتكراره

أو  )orifice(مقابلة : من ذلك على سبيل املثال  
)ostium(  فُُُوهة"بـ) "مع جعل ساكن فوق الواو خطأ .(

ووضع الشدة مع الفتحة على  ،هو ضم الفاء: والصحيح 
  .والضمتني على التاء ،وتليها الفتحة على اهلاء ،الواو

 ،وميكن مراجعة املادة اللغوية بالرجوع إىل املعاجم 
    :م الوسيط ففي املعج

ـُه: من كل شيء  :)الفُوهةُ( ) ج. (فَمه وأول
ـُوهاٌت ـُوهةقعد على : ويقال. ف الطريق، والنهر،  ف

ـُوهةو.كانوالوادي، والبر ـَةُ الف هو خياف : يقال . القال
ـُوهة ـُوهة. الناس ف   .ذو قالة يف الناس: وإنه لذو ف

عند االسترجاع  ،مئة مرةمن أكثر وهذا اخلطأ مكرر 
مقابل  ،املوحد للكلمة على قرص املعجم الطيب اآليلّ

ملشرفني اإىل نبية املبينة يف قائمة بعثت ا الكلمات األج
  .على املعجم

 املبحث الثاين

عرضنا بعض مزالق تعريب  ،يف املبحث السابق
وحللناها وبسطناها بأمثلة وشواهد حتت  املصطلح الطيب
  :على سبيل التذكري  ،العناوين التالية

1. من مزالق تعريب املصطلح الطيب : كرالوقوع يف ش
مع اختالف يف  ،املصطلحات املُشتركَة بني لغتني
وتستعمل ألداء  ،املعىن، أو مشتركَة يف نفس اللغة

 .مفهومني خمتلفني

فيه املصطلح املشترك موطن ومثة مثل آخر يكون  .2
بعض املصطلحات  مقابلة عند وذلك،خطإ أو التباس

 .مع نظائرها يف عدة لغات

3. أن : بصفة عامة  ،ب للمصطلحومن مزالق املعر
خيطئ يف استعمال األوزان الصرفية العربية عند 
 .استعماهلا يف تعريب بعض املصطلحات األجنبية

ومن مزالق تعريب املصطلح يف املعاجم الطبية  .4
عند  )وال أقول املطبعي( اخلطأ اللغوي: التعريبية 

 .ضبط شكل الكلمات

يطيب يل أن أسترسل يف سبيل  ،وعلى هذا النهج
مزالق تعريب املصطلح "طن أخرى مكمنالتعرف على موا

حىت يتسىن جتنبها من جهة، ومن جهة أخرى  ،" الطيب
، هو البحث )كما بيناه سابقاً(هدفنا من هذه املباحث 

واعد وإرساء ق عن املنهج القومي لتعريب املصطلح الطيب :
"عموماً" علم تعريب املصطلح الطيب.  

  :نتناول  ،باخلصوص) املبحث الثاين(ويف هذا املبحث 

5. عدم االطالع :  من مزالق تعريب املصطلح الطيب
 .على قرارات جممع اللغة العربية بالقاهرة وتطبيقها

6. عدم االطالع  :من مزالق تعريب املصطلح الطيب
 معاجم( وماًاملصطلحات عم د منحو ما على

تنسيق دة الصادرة عن مكتب املصطلحات املوح
بكل املصطلحات  وااللتزام )وغريها ،بالرباط التعريب

 .وأخذها بعني االعتبار ،املوحدة الطبية وغريها

7. صياغة : من مزالق تعريب املصطلح الطيب
بدون إعمال ، املصطلح على شاكلة املصطلح الغريب



10   
 
 

 10

ما ئر التشبيهات كيفواستعارة سا ية،رو والفكر 
 ...كانت

اجلهل  : الطيب املصطلح تعريب مزالق من .8
 .التراثية باملصطلحات

* * *  

• عدم االطالع :  من مزالق تعريب املصطلح الطيب
 .على قررات جممع اللغة العربية بالقاهرة وتطبيقها

ال مانع من أن « : خذ من ذلك مثال، القرار اآليت 
مبعىن  ،ة من العضو قياسيةمشتق) لالفتعال(تكون صيغة 

وقد ورد قول الصرفيني  ،املطاوعة لإلصابة بااللتهاب
وقد جعلها اجملمع قياسية فيما  ،)وافتعل للمطاوعة غالباً(

ويرد يف ). ولنمر(كانت فاء الفعل أحد حروف قوهلم 
) كَبده: (فيقال . من العضو مبعىن أصابه) فَعلَه(اللغة 
  ).كتاب اجملمع يف ثالثني عاماً. (»)رأَسه(و) عانه(و

 :االصطالح  يف •

تنتهي يف اللغة الفرنسية  ،مجيع أمراض االلتهاب
  .) - itis(جنليزية بالكاسعة إلويف ا ،) - ite( بالكاسعة

وافراً من أمساء  نا عدداًوالد وضع ،وطبقاً لقرار اجملمع •
نذكر منها  ،"افتعال"أمراض االلتهاب على وزن 

 يف  اكتبادفنقول اللتهاب الكبد  :اليةاألمثلة الت
إلجنليزية باللغتني ا) hépatite(و )hepatitis(مقابل 

اللتهاب القلب يف مقابل  اقتالبو .والفرنسية
)cardite( اللتهاب املعدة يف مقابل  امتعادو
)gastrite(. 

من بنك  )-ite(جرد للمصطلحات ذات الالحقة  •
يب الطب العلمي للمصطلحات الطبية مبكتب تعر

 .عدد املصطلحات ) ،(-xls.ite 1240: بفاس 

• األستاذ إدريس بن احلسن العلمي ،بات والدنامعر، 
 :تهاب لداء االل

باستعمال صيغة  ،لقرار جممع اللغة العربية تطبيقاً
"ـْفالتعريب املصطحات املنتهية بالكاسعة ،"عالت)ite-(  ،
واليت وردت ضمن ضوابط  ،الة على مرض االلتهابالد و

بتعريب جمموعة  -حفظه اهللا-والدنا  ما، قاملنهاج اللغوي
جملة  نشرها يف العدد السادس من ،من هذه املصطلحات

1969سنة الصادر ،  اللسان العريب. 

لداء  وقام بنشر جمموعة أخرى جديدة من معرباته
  .على وزن افتعال” يف االصطالح“االلتهاب ضمن كتابه

لكل أمراض " افتعال"نظراً لتعذر استعمال صيغة و
، "اللـْعتـْفا":قترح استعمال األوزان التاليةا ،االلتهاب

من  وافراً ب عدداًوعر ،"لالَّعـْفا"و ،"اللعـْفا"و
  .املصطلحات على هذه األوزان

ذا صيغة افتعال لاللتهاب ؟ ملا:وميكن للمرء أن يتساءل
التهاب الكبد، فالكل يفهم : واحلال أنك عندما تقول 

د قِّعذا نفلما. قصود، حىت العامة من الناسبوضوح تام امل
هو إن كان صحيحا، و(األمر بصياغة مصطلح جديد 

  .؟ اكتباد) : كذلك

: هو  ،وجواب خبري الترمجة والتعريب على ذلك
يتأتى لك أن تشتق منه اسم  ،باستعمالك املصطلح الواحد

: مثل  ،الصفة، ويسهل ترمجة وتعريب املصطلحات
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hépatitique ؛néphritique  ؛gastritique ؛cystitique؛ 
carditique خلإ ... ؛.  

؛  ؛ امتعادي ؛ اكتالوي اكتبادي: على هذا النحو 
  .خلإ...؛  ؛ اقتاليب امتثاينّ

 وإن كان صحيحاً،)العضو(كذا التهاب:بينما استعمال •
فهو ال يعطيك النسبة للصفة إال على  ،بدون ريب

للشيء  كأن تقول ،هذا النحو، باستعمال مجلة طويلة
 يتعلق بالتهاب الكبد، :  املتعلق بالتهاب الكبد مثالً

وإقصاء الكلمة الواحدة  )hépatitique( يف مقابل
 :بلغة الضاد وامللتصقة املفهومةالصحيحة واملناسبة و

ذا يضري، إن حنن أثبتنا املصطلحني معاًفما .اكتبادي 
: ؛ ملقابل  اكتباد، الكبد التهاب:  يف معامجنا

)hepatitis( و )hépatite . ( ملقابل  ّاكتبادي: وإثبات
 :)hepatitic( و(hépatitique) . وقس على ذلك أمر

اليت تفيد التهاب عضو أو جزء  ،املصطلحات األخرى
 .واليت تكون من جذر ثالثي، من اجلسم 

  التهابه  العضو
املوحد يف املعجم الطيب  

املصطلح املقترح   النسبة اللتهابه
  اللتهاب العضو

املصطلح املقترح 
  للنسبة لاللتهاب

  ّاكتبادي  اكتباد  لكبدمتعلق بالتهاب ا التهاب الكبد  الكبد
  ّاكتالئي  اكتالء متعلق بالتهاب الكلوة التهاب الكلوة  الكلوة
  ّامتعادي  امتعاد  متعلق بالتهاب املعدة التهاب املعدة  املعدة
  ّامتثاين  امتثان  متعلق بالتهاب املثانة التهاب املثانة  املثانة
  ّاقتاليب  اقتالب متعلق بالتهاب القلب التهاب القلب  القلب
  ّالتساين  التسان متعلق بالتهاب اللسان التهاب اللسان  اللسان

• عدم االطالع على:من مزالق تعريب املصطلح الطيب 
املصطلحات  معاجم(املصطلحات عموماً من وحد ما

  تنسيق التعريبن مكتب ـدة الصادرة عـاملوح

وااللتزام بكل املصطلحات ، )وغريها ،بالرباط
 .وأخذها بعني االعتبار ،وغريها ،املوحدة الطبية

عند االحتجاج  ،عرضاً ،هذا األمرإىل  سبق أن أشرنا  •
العلمي ملقابل  واللغوي)soluble(،وب بلفظة ذَو  

بعض  لتعريب الذي يوظف قياسياً ،فعول على وزن
   ؛   able-أو  ؛ uble-(املصطلحات ذات الالحقة 

بحث ؛ وذلك يف امل"بليةالقا"واليت تفيد ، )ible-أو 
ونبهنا خلطإ ". مزالق تعريب املصطلح الطيب"األول من

مقابلة املصطلح الكيميائي )soluble( اببكلمة ذَو، 

االستعمال اخلاطئ  معرض احلديث عنوذلك يف 
وعززنا رأينا بالئحة طويلة من  .لألوزان أحياناً

: االستشهادات واحلجج، وكان آخرها مسك اخلتام 
من مصطلحات الكيمياء، أن املصطلح مت توحيده ض

 أي يف ؛)5رقم (ونشر يف سلسلة املعاجم املوحدة 
- جنليزيإ(املعجم املوحد ملصطلحات الكيمياء"

فرنسي - سنة طبعته املنقحة يف  ،الصادر) عريب
عن مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة ،1992

ففي  ).الكائن بالرباط(ثقافة والعلومالعربية للتربية وال
حتت الرقم  )soluble(ورد املصطلح  ،ملذكوراملعجم ا
  ) :193. ص( 3822 يـالترتيب

وب، قابل للذوبان ذو........... soluble , soluble  
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املعجم  ، 2000يف السنة ، فال يعقل أن يطلع علينا
بتعريب ) عن غري قصد وال شك(ويتمسك ،املوحد الطيب

  .ذَواب: ويقابله بلفظة  ،خاطئ للمصطلح املذكور
سنة يف الكيمياء ؟ املقابل املوحد  اللفظني املوحد فأي

  !...؟ 2000سنة ؛ أو املقابل املوحد  1992

إاملوحد أن يقع يف هذا اخلط وما كان للمعجم الطيب 
يف  لو أنه التزم عملياً ،)وتذهب على هديه معاجم أخرى(

. يف علم الكيمياء منهجه بكل املصطلحات املوحدة مثالً
  . يـالتعريب يت القصيد هنا للتذكري ذا املزلقوهذا هو ب

صياغة املصطلح :  ّمن مزالق تعريب املصطلح الطيب •
بدون إعمال فكر وال  ،على شاكلة املصطلح الغريب

 ...ما كانتواستعارة سائر التشبيهات كيفروية، 

ما ينهج  أنه غالباً ،املوحد ومن حماسن املعجم الطيب
بصياغة املصطلح على  قيد دوماًوال يت ،التعريب الصحيح

قالب املصطلح الغريب ،بترمجة مكونات املصطلح األجنيب.  

هذا، ومن املصطلحات اليت ال يستقيم تعريبها على 
من جذر  شكل واحد بتعريب مكونات املصطلح الغريب

ذات املصطلحات ) على سبيل املثال(وسابقة والحقة 
فعربت .  )-homo(ذات السابقة ؛ و)-hétéro(السابقة 

  ".مثلي: "؛ والثانية مبدلوهلا "غريي":السابقة األوىل مبدلوهلا

يف  ،)1(األستاذ أمحد شفيق اخلطيب أشاروقد 
يف بعض " مثلي"و " غريي"استعمال  إىل ،مداخلة له

نتباه إىل أن املوحد، وأثار اال مصطلحات املعجم الطيب

                                                           
ألقاه باحللقة العملية لشبكة   –" الترمجة يف خدمة املصطلحات"يف عرض له   - ) 1(
ترمجني الذين يسامهون يف نقل العلوم الطبية والرسائل الصحية من اللغات األجنبية إىل امل

لشرق املتوسط التابع ملنظمة الصحة  اليت استضافها املكتب اإلقليمي  -. اللغة العربية
 . 2003أغسطس    /آب 29إىل  27العاملية بالقاهرة، مجهورية مصر العربية، من 

 )membre homolatéral(ملقابلة " طرف مثلي"استعمال 
  .خلإ ...طرف نظري: واقترح . ال يستقيم

مالحظات يف نفس سياق املصطلحات  وبدورنا حنن،لنا
فعند استعراض مجيع املصطلحات من الفئتني . املذكورة

)hétéro(  و)homo ( ،  جند ،بالرجوع إىل معجم مانويال 
فعدد الفئة األوىل .زرـنالمل يعرب منه إال ،عددها كثري أن

؛ أما عدد مصطلحات الفئة )13(دد ما عرب منهوع )199(
  .)12(عرب منها )113(الثانية 

هو جودة املصطلح  ،ال أريد مناقشته هنا،ومثة أمر آخر
وذلك بشهادة ( دائماًالذي ال حيالفه الصواب ،نفسه الغريب

أمثال هامربجي  منالغربيني أنفسهم،  أهل اخلربة من
  ).وغريه

تلك (باعتبارها  ،العرضيف هذا  ،لذا سأبسط املسطرة
كلها صاحلة وجيدة وعلى صواب، ) املصطلحات األجنبية

   .للمصطلح فقط يـبـحىت تتسىن دراسة اجلانب التعري

من ذلك تعريب املصطلحات الطبية ذات السابقة  -1
)hétéro-( : 

بنك العلمي (من قاعدة معطياتنا املصطلحية الطبية 
ا استرجاع ما ميكنن ،).B.A.T.Mللمصطلحات الطبية 

ذات  ،من مصطلحات معربة ،جاء يف املعجم الطيب املوحد
  :على هذا النحو  ،) -hétéro(السابقة 
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العريب  اإلجنليزي الفرنسي 
الرقم 
االستداليلّ

 )م(غَير 
 hetero-, heter-, prefix meaning othe of related 
to another hétéro- 45859 

 heteroagglutinin hétéroagglutinine 45862   )م(راصةٌ غَيرِية 
 رِيغَي دم(ض(  heteroantibody hétéroanticorps 45865 

heterogenous hétérogène   )م(متغايِر  45916 
heterogeneity hétérogénéité  )م(تغاير  45917 

 رِيغَي مم(طُع(   heterotransplant hétérogreffe 45923 
heterohemagglutinin hétérohémagglutinine   )م(راصةٌ دموِيةٌ غَيرِية  45926 
heterohemolysin hétérohémolysine   )م(حالَّةٌ دموِيةٌ غَيرِية  45927 

 رِيم(غَي(   heterologous hétérologue 45941 
heteromorphous Hétéromorphe   )م(مغايِر الشكْل  45952 

 يِرغتسم(م( heterophilic hétérophile 108775 
 heterophoria hétérophorie 45972  )م(احوِالَل 

herterotrophic hétérotrophe   )م(غَيرِي االغْتذَاِء  46050 

  

يف تعريبه " املوحد ّاملعجم الطيب" ،مبدئياً ،فقلقد و
ومل . احوِالَل: بإجياد مقابله  ،) heterophoria(للمصطلح 

" غري"مبسايرته، وترك لفظة  ّيقع يف فخ املصطلح الغريب
لتعريب مكون من مكونات مصطلحات أخرى " ّغريي"و

  .كذلك على صواب من نفس الفئة، وهي مبدئياً

يف  ) hétérophorie(وبالرجوع إىل شرح املصطلح 
الذي (ذا الشرح جتد مثل ه ،أمهات املعاجم الطبية الغربية

  ) :من معجم مانويال ّنثبت ترمجة له عن األصل الفرنسي

hétérophorie. f. Ensemble des différentes formes 
de strabisme latent dans lesquelles la déviation 
oculaire ne se produit pas spontanément, mais 
dans lesquelles la fusion des images est maintenue 
au prix d’un effort plus ou moins inconscient et 
d’une fatigue plus ou moins grande. On distingue 
deux formes principales : l’esophorie (strabisme 
latent convergent) et l’exophorie (strabisme latent 
divergent). Syn. : strabisme latent, déviation 
oculaire latente, anorthopie (peu usité). Ant. : 
orthophorie. 

  

  :أما ترمجة هذا الشرح، فهي كما يلي 

أو ( الكامن احلوليطلق على جمموع خمتلف أشكال « 
بل فيها بكيفية تلقائية،  ّاليت ال حيدث االحنراف العيين) املستتر

، ولكن ذلك يتطلب مستمراً يكون ا انطباق الصور
ويتسبب يف شيء من التعب،  -نوعاً ما– ياًشعورال جمهوداً

الكامن  احلول: منيز شكلني أساسيني . قد يكون مضنياً
 املتباعد الكامن احلولو)  l’esophorie( املتقارب

)l’exophorie  .( الكامن احلول: مترادفات )strabisme 
latent(كامن  ، احنراف عيين)déviation oculaire 

latente( ،anorthopie )نقيض ). قليل االستعمال :
orthophorie «.  

هي  ،واالستفادة اليت ينبغي جنيها من املعجم الفرنسي
يفيد نوعا من احلول املستتر ) hétérophorie(أن املصطلح 

 " احلول"مثل  ،والكامن، فال جيوز هنا استعمال لفظ عام
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مل يتأت تعريب املصطلح الذي  همث إن. لالصطالح املقابل
مثل املصطلح املذكور،  )-hétéro(وي على السابقة حيت

 واملعجم الفرنسي. فلنلجأ ملرادفاته لعلنا جند فيها ضالتنا
يسعفنا بذلك بإيراده ثالثة مرادفات، استفدنا منها إلجياد 

: مرادفني لالصطالح احوالل، تدالن على املعىن بدقة 
 ، احنراف عيينstrabisme latent ((احلول الكامن 

، ومررنا مرور )déviation oculaire latente( منكا
الذي هو قليل  ،)anorthopie(الكرام على املرادف الثالث 

زد على ذلك أنه ال جيوز . االستعمال وال فائدة يف تعريبه
وحىت اليت مل . والسمنيمنها الغث  ،تعريب كل املرادفات

تعد تستعمل وينصح بالعدول عنها، وهلذا احلديث صلة، 
  ...د إليه يف موضع آخر نعو

احوالل، فال أريد أن يفهم من : هذا، ولنعد للفظة 
أو أنين أريد أن أستدل على عدم  ،كالمي أا غري صاحلة

إذ احلول ليس ... آخر شيئاًصواا، بقدر ما أريد أن أبني 
فإن لفظة  ،وإذا كانت لفظة احلول عامة. هو االحوالل

لعلمية املطلوبة يف سياق االحوالل تتسم مبواصفات الدقة ا

لفظة احوالل تعرب بدقة ف ؛)hétérophorie(الداء املذكور 
املوحد كل التوفيق  فق املعجم الطيبولقد و. هنوفصاحة ع

لسان "ما جاء يف مادة احلول يف ظر معي ان. يف هذا املقابل
وإذا كان احلول حيدث ويذهب قيل ...« " : العرب

  .»لت احويالالً، واحوااحولت عينه احوالالً

ر هؤالء العرب البدو الرحل من يا للمفاجأة، لقد عب
عن مرض احلول  ،منذ قرون ساحقة ،سكان الصحارى

للحول، وليس  أحياناًفقالوا ملن كانت عينه متيل  ،الكامن
  !...نه مصاب باالحواللإ،  به بكيفية قارة مصاباً

  ...املوحد وألف شكر للمعجم الطيب فشكراً

مثل  ،تب التراثية، وأمهات املعاجم العربيةوتلك الك
لسان العرب، تزخر بكنوز من الكلمات واأللفاظ العربية 
الدقيقة، تنتظر من حيييها ويبتعثها من جديد من مرقدها، 
ومن بطون املخطوطات والكتب املنسية ؛ وحنن يف أمس 

ها لتعريب املصطلح على اخلصوص ؛ ولنا عودة يلإاحلاجة 
  .وضوعكذلك هلذا امل

املصطلح األجنيب  مصطلحات إضافية  املوحد يف املعجم الطيب  
  الفرنسي  اإلجنليزي  من اقتراحنا

heterophoria  hétérophorie 
= strabisme latent = 
déviation oculaire latenteوِالَلاح  

 حولٌ كامٌن

  كامن ّاحنراف عيين
  )ن الحواللامرادف(

 esophorie - ن متقاربحول كام  

 exophorie- حول كامن متباعد  
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" حوِالَلا" ن املقابل إومن نافلة القول أن نقول 
 )heterophoria(املوحد املصطلح  الطيب املعجم به قابل الذي

اليت تقابل ا " غريي"من حسناته أنه يبعدنا عن لفظة 
 .)hetero - (السابقة

السوابق واللواحق فبقدر ما نبتعد عن إقحام ترمجة 
مبعرباتنا املصطلحية، وقدر ما نقترب من اللسان العريب 

عموماً الفصيح، جنيد تعريب املصطلح العلمي،على  والطيب
فهذا هو النهج الصحيح الذي سار على دربه . اخلصوص

هؤالء األفذاذ من أسالفنا رواد التعريب للمصطلح الطيب ،
 ئال نقع يف املستهجن وهو النهج الذي ينبغي أن يتبع، ل

 ،من املعربات اليت ال تفهم وال يستسيغها الذوق عموماً
القح على اخلصوص والعريب .  
ضد : " قد تستوقف املرء معربات على شاكلة و
رِيو"غَي "رِيغَي مملقابلة،"طُع)hétéroanticorps(،  ومقابلة

)hétérogreffe(  وهي هجينة ومبهمة وتنبو عن الذوق...   

لفظة غريسة أنسب ملقابلة  فإنوعلى ما يبدو يل، 
)graft(  أو)greffe( . غريسة أجنبية: "ومن ذلك نقترح "

 ألن الغريسة ؛ )hétérogreffe(و  )heterograft(مقابل 
ة ـون من اجلسم ذاته أو أجنبية عنه يف حالـد تكـق
)heterograft(. غريسة ذاتية، وللثانية : فنقول لألوىل

  . جنبيةغريسة أ
الطبية ذات السابقة  املصطلحات تعريب من ذلك2.

)homo-( : 
ووبعدم استعمال  ،املوحد كذلك فق املعجم الطيب

، ) homocystinuria(يف تعريب املصطلح" مثلي"و " مثل"
وكذلك يف . نِيةبِيلَةٌ هوموسستي: الذي وضع له املقابل 

. خلإ...ي ؛و سم:بلفظة)homonymous(تعريب املصطلح 
وفق يف باقي املصطلحات املثبتة يف اجلدول الذي يلي و
املسترجعة كذلك من بنك العلمي للمصطلحات الطبية  (

B.A.T.M(:  

 
العريب  اإلجنليزي الرقم االستداليلّ الفرنسي 

 homo- homo- 108795 )م( ّمثْلي
 homocysteine homocystéine 46542  )م(هوموسستئني 

 homocystinuria homocystinurie 46546   )م(بِيلَةٌ هوموسستينِية
 homogenate homogénat 108796 )م) (جناسات: ج (جناسة 

 homogeneous homogène 46558   )م(متجانِس 
 homogeneity homogénéité 46561   )م(تجانس 

 يثْلم مم(طُع(   homograft homogreffe 46576 
 homologous homologue 46584   )م(مماثل 
 يمم(س(   homonymous homonyme 46592 

 homosexuality homosexualité 46610   )م(جنوسة 
 يوسنم(ج(   homosexual homosexuel 46611 

 homozygous homozygote 46627   )م(متماثلُ الزجيوت 
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حسب ما يبدو ،)homograft( غري أن تعريب مصطلح
ولكانت لفظة  .، يثري االستغراب" طُعم مثْلي: "مبقابل ،يل

. ا سبق قولهكم،) greffe(أو  )graft(غريسة أنسب ملقابلة
)  homograft(مقابل" مثلية غريسة":ومن ذلك نقترح هنا

أي غريسة  ؛"ذاتية غريسة"واألفضل ). homogreffe(و 
 .من اجلسم ذاته، كما سبقت اإلشارة لذلك

يثْلم مم(طُع( 
 homograft Homogreffe غريسة مثلية 

 غريسة ذاتية

وبذلك، فاحلديث عن الغريسة يستقيم على هذا 
  ".أجنبية غريسة"و " ذاتية غريسة": النحو 
 

املقترح(العريب( اإلجنليزي الفرنسي 
 homograft Homogreffe  ذاتية غريسة
 heterograft Hétérogreffe  أجنبية غريسة

  

بـ ) beaked pelvis ( من ذلك تعريب املصطلح.3
 ".حوض مؤنف: "

اجلهل باملصطلحات  :تعريب املصطلح الطيب مزالق من 
 .التراثية

يراجع ما حررناه  يف فصل املصطلح الطيب التراثي 
يف شأن ص ما قلناه وعلى اخلصو ،وسبيل االستفادة منه

واستدللنا ، " صعر"بكلمة  ،)Torticolis(تعريب املصطلح
عدم صالحيتها، وأرشدنا لبديل عنها مستخرج من على 

مائل العنق الذي ال يستطيع (أَصيد : كتب التراث 
 .)فقه اللغة(و) أدب الكاتب). (االلتفات من داء

 أحول، أَعور، أَقْرع،: أَفْـعـلُ وفَـعـالء للعيوب 
  من انشقت (أَعرج، أَقْطَع وهواملقطوع اليد، أَصلَع، أَشتر 

وهو (، أجذم، أَحبن )شفته السفلى أو انقلب جفن عينه
من (، أَشلّ، أثول )من عظم بطنه خلقة أو من داء

من طال يف محق (، أمحق، أبله، أهوج )استحكم جنونه
من (، أوقص )من قل حلم عجزه وفخذيه(، أرسح )وطيش
، أَصيد )من كان مائال خلقة(، أَميل )عنقه خلقة قصرت

أخيف ). مائل العنق الذي ال يستطيع االلتفات من داء(
أدب ). (من كانت إحدى عينيه زرقاء واألخرى سوداء(

  .)فقه اللغة(و) الكاتب

إجياد ج  ،من هذا املبحث ،كان قصدنا: ويف اخلتام
عموماً لتعريب املصطلح العلمي، على اخلصوص،  والطيب

ومما يعقد مهمة املعرب .وتدارك أخرى ،لتفادي أخطاء
للمصطلحات الطبية األجنبية، ويزيد يف الطني بلة، أا 

كما بيناه يف  ،على حد تعبري علمائها ،"وعكة"تشكو من 
ينبغي للمعرب أن يأخذ بعض األشياء  إذاً. حبث سابق

  :بعني االعتبار، منها 

- ذ حذره من عدة مزالق، وعلى ب أن يأخينبغي للمعر
اختالف بعض املصطلحات املشتركة كتابة : رأسها 

 .بني لغتني، مع تباين معانيها
- إن ثبت  ،يف لغة ما عدم التقيد األعمى باملصطلح الغريب

  .عدم صالحيته، واستعماله غري الالئق يف تلك اللغة 
حىت  ،على املفهوم ومدلول املصطلح االعتماد أساساً -

 .املناسب له ضع املصطلح العريبيتسىن و
 ،مبختلف لغاا ،إىل شروح املصطلحات الرجوع دائماً -

 .باالعتماد على أمهات املعاجم الطبية الغربية
- ب أن يعتمد على عدة مصادر للغة الطبية ينبغي للمعر

 .الواحدة
- ب أال يغفل عن املعاجم اللغوية العربية ينبغي للمعر

 .وأمهات كتب لغة الضاد
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- لحات اليت يثبتها ب أن حيقق شكل املصطينبغي للمعر
 .وذلك بالرجوع إىل معاجم اللغة أساساً، باللغة العربية

. ب أن يتأكد من األوزان الصرفية املستعملةللمعر ينبغي -
وال يتأتى ذلك إال بالتعرف على شرح املصطلح 

، وأن يكون )املزمع تعريبه أو إجياد مقابله الصحيح(
يعة احلال بقواعد الصرف األساسية وحسن بطب ملماً

 .استعمال األوزان

- ب أن يكون وقبل هذا وذاك، ينبغي بطبيعة احلال للمعر
، وللغة األجنبية اليت يأخذ للغة العربية أساساً جميداً
 .وإن كان جييد أكثر من لغة أجنبية فذلك أفضل. منها

- الذي للعلم  ب العلوم الطبية أن يكون متقناًينبغي ملعر
  .يعربه

تتبع أخطاء املعاجم ، رأيت كما،باعثنا مل يكن،أخرياًو 
بقدر ما كان احلافز ما ميكن أن نستخلصه  ،والتنبيه عليها

  .رصني وقومي يبـمن عرب وقواعد يف سبيل ج تعري
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  ّالثقايفو ّاالجتماعي الواقعمالمح من 

  )1(اللغوية العربية القدمية من خالل املعاجم

 )*(عبد اإلله الربون .د

  

 عكست مقدمات معامجنا اللغوية القدمية حبق هواجس
لقد . الثقايفّو جاه واقعهم العلميت ،مهممهوو ،املعجميني
ف ـستهم هلذا الواقع، كيـالل مالمـفوا من خـاكتش
األدب، و مبا فيها فئة املثقفني من ذوي العلم ،جمتمعام أن

تركوا الساحة و ،الدرس جانباًو قد طرحوا املطالعة والبحث
أهل اجلهل والضاللة، و ،يرتع فيها أدعياء العلم ،خالية
  .اإلفتاءو األدب والعلمن جمالس وتصدري

تمعاتنا  ايفّـالثقو االجتماعي ث عن الواقعـاحلديو
غوية، يندرج يف خانة لالل املعاجم الــمية، من خاإلسال

هي عديدةو ،إىل التأليف األسباب اليت دفعت باملعجمي. 
 الدفاع عن العربية :على سبيل املثال ال احلصر ،منها نذكر
الرغبة و ، ومجعها يف مؤلف شامل،محايتها من اللحنو

ن م ،املنهجيةو الكامنة عند املؤلف يف إبراز قدراته اللغوية
وهو تلبية أمر  ،مث هناك سبب آخر .والوضع حيث اجلمع

يف شكل معجم  ،ف لغوياملتمثل يف إنشاء مؤلَّ ،النعم ويلّ
خيلّد و ،فينتفع الناس به ،يشرحهاو جيمع اللغة العربية ،شامل

  .ما يأيت من األزمنة والعصوربه األمري ذكره في

على  هو حرص املعجمي ،األسبابلعل من أهم و
 الفقهو ،فنونهو األدبو ،بيه على االهتمام باللغة وعلومهاالتن
ويتخلى عن  ،خ اتمع عن أصولهلسنحىت ال ي ،مذاهبهو

الوسائل و يبحث عن احللول كله وهو يف ذلك .مكتسباته
الكفيلة بإصالح ما قد فسد وتقومي ما قد اعوج.  

 الثقايفّو االجتماعي ن هذا احلرص على تعرية الواقعإ
دون  مل خيتص به معجمي ،للمجتمعات اإلسالمية يالعلمو

اليت أطلقها فالدعوة .  ال تفرد به عصر دون عصرو ،آخر
يف القرن " مجهرة اللغة "يف ) هـ 321ت ( )2( ابن دريد

3( هي نفسها اليت أطلقها ابن سيده ،الرابع اهلجري ( 
 يف القرن اخلامس" صاملخص" و" حكماملُ" يف ) هـ 458ت(
يف القرن  "اللسان"يف ) هـ 711ت ()4(ابن منظورو ،جرياهل

   )5(باديآجمد الدين الفريوز ممن بعدهو ،اهلجري الثامن
 فهؤالء. يف القرن التاسع" القاموس احمليط"يف ) هـ 818ت (

 ،على تأدية رسالتهم ،الصرف مل يطغ اجلانب املهين مجيعهم،
 أهم للغة العربيةا ا كانتوملّ. التعليمو املتمثلة يف التوعية

 قد دعوا مجيعاً، فاإلسالمي أعظم مكتسبات العامل العريبو
جعلها لغة و ،إتقااو عن طريق تعلمها ،حفظ هذه اللغة إىل

  .العلم والفن واألدب
عن ختلف  ،حنن نقرأ ما كتبه املعجميون القدامىو نناإ
 ،عن اجلهل الذي غرس أنيابه يف شرائح جمتمعامو ،شعوم
عن و ذويهم،و بني أهليهمو ن غربة العلماء يف أوطاموع

 نايلإ يلخي املسيطرة؛ ألممثقافات غريهم من ا إىلميل الناس 
حيملون مهوم الوطن  ،اب معاصرينتكأننا نقرأ ملفكرين وكُو

 املغرب -وجدة  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد األول * 
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العريب وكأن عجلة الزمن توقفت عن الدوران ،اإلسالمي، 
 إىل ،تبعيةو من جهل وختلف ،وبقي احلال على ما هو عليه

  .ما شاء اهللا

أن نركز على أهم النقاط  ،الورقة هذهوسنحاول يف 
 لتصوير واقعهم الثقـايفّ  ،اليت عرض هلا املعجميون القدامى

  : هي و ،نقدهو

  .األدبو ابتعاد الناس عن العلمو تفشي اجلهل •

  .موقف النخبة املثقفة منهو ،األدبو حالة العلم •

• صيل املعرفةحتو لطلب العلم ْشءإمهال الن.  

  .التيارات اهلدامةو ،األجنيب الغزو الثقايفّ •

  .ودفاعهم عن املكتسبات الثقافية ،موقف املعجميني •

جممل النقاط املستخلصة من استقرائنا  ،ذنإهذه هي 
سنحاول  ،واليت من خالهلا القدمية، للمعاجم اللغوية العربية

مسلطني الضوء  ،تمعاتنا اإلسالمية الواقع الثقايفّ إىلالنفاذ 
، باعتبار علّنا نفهم بعض احلقائق اليت غابت عنا ،على خباياه

تشهد على  ،ةأن املقدمات املعجمية وثيقة تارخيية مهم
  .والثقايفّ جاه واقعها االجتماعيتموقف النخبة املثقفة 

وابتعاد  ،وهي تفشي اجلهل ،سنبدأ بأوىل هذه النقاط
عن  أكثر النصوص تعبرياً أنّاألدب، لنجد و الناس عن العلم
يف ) هـ321ت (ه البن دريدؤهو ما نقر ،هذا املوضوع

 عن حالة العلم ،الذي جاء فيه حديثه ،"مجهرة اللغة"معجمه 
ينطلق فيه  ،مباشراً ، حديثاًاألدب، يف القرن الرابع اهلجريو

 إنيو«:يقول ابن دريد. عاش أطوارهو من واقع عاينه بنفسه
لهم عن تثاقُو ،أهل هذا العصر عن األدب هدا رأيت زملَّ

 …وتضييعهم ملا يعلمون ،عداوم ملا جيهلونو ،الطلب
ة كَلَمو ،من أهل دهرنا لغلبة الغباوة عليه نرأيت ذا السو

عاًاجلهل لقياده، مضي ملا استودعته األيام، ميف النظر  راًقص
  .)6(» هساعت يجتحىت كأنه ابن يومه ون ،فيما جيب عليه

بعض صفات هذا اتمع  إىلفهو يف هذا النص يشري 
 ،األدبو منها ضعف وقلة إقبال الناس على العلمو ،املتخلف

مـع أن األدب   ،)أي طلب العلـم (تقاعسهم عن الطلبو
ومـرآة عاكسـة    ،تلطيف لـألذواق و ،ذيب لألخالق

ن طلب العلم من شأنه إمث .العصورلإلبداعات اإلنسانية عرب 
الكتسـاب املعرفـة    ،ال حدود هلا أمام األمة تح آفاقاًأن يف

أن  نبغـي وعلى العكس مما ي ،إن هؤالء. التقدم إىلاملوصلة 
 منيعـاً  وا جداراًنوقد ب ،يكون، يضمرون عداوة ملا جيهلون

غلبـة الغبـاوة   و ،لفرط جهلهم ،املعرفةو بني العلمو بينهم
من تراث يضيعون ما ورثوه .كما يصفهم ابن دريد ،عليهم
و ثقايفّو علميحضاري  رمالنظر فيمـا   نطويلة دو اًقرونع

ن ابن دريد يعجب هلـذه  إ.جيب فعله من أجل احلفاظ عليه
اليت أصبح فيها الناس خاضـعني لسـيطرة اجلهـل     ،احلال

كأم مل يبلغوا و ،وسطوته، قاصرين عن فهم حقيقة واقعهم
  .سن الرشد بعد

احمليط و احملكم"  يف) هـ 458ت(هذا ابن سيدهو 
 يصف فيه ضيق العيش ،تمعه الذعاً يوجه انتقاداً ،"األعظم

فقدوا  الق واملعشر،ـسيئي األخ اســبني أن ،مرارتهو
هذا الوصف يف  اءـوقد ج. كل مقومات التحضر واملدنية

يف نظم النثر، يقول  ينم عن مقدرة فائقة أسلوب رصني بليغ
م هلَ ضِقْت ْملَ لُكْال الشْولَ اسٍنن أُْيب…«: صاحب احملكم

 نَّإِ مثُ. يةانِوياحلَم بِهِْيعلَ تْمكَا حم ساحل الَلْوو ،يةانِساإلْنبِ
األيام عنِْتاضي مْمن الراِءض و ار،بالنبْتلَدين من الصدى شةَد 
 ثِّالغ نِكَالسو ثيبِاخلَ نِطَالو كلن ذَي عنِْتجعْزأَ، فَارِواُأل
الرثإِىل ، يثسذَ اخٍبفرو ، ةطْشبِ آنارٍح دفرأْو.ةحالَبِ شد 
ْره غُاللْخأَو ،ةًبثُبهْنا عصنِْير :هو اءوْرتبلُْهة، سهلٌقَا ن 
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وْرثُحها جو ،لٌبحرو ،لٌكَها وْبعلٌكَها أُدح ،شمها سباع 
 ْمهر، دةٌعضائ باعها رِاربأْحو ،ةٌعطام اٌءرها ضاعتبأَو ،عةٌطَاقَ
 ةُومصاخلُ الَّإ ْميهِف داهش، ال يعلوق ْمهمائ، وروقعلَ
ن م دشأَو ا،ذَكَبِا ذَكَ ريعْست الَّإ ْمهْنم عمْسال يو ى،ذَالشو
 الُح كلذَ يف انيسو ،بِارِقَالع نم ْمهنْيب هونسبي ما كلذَ
 ،ارِينالدو مِهْرلى الدع ونَحارطَت، يبِارِقَاَأل حالُو داعباَأل
ه جمتمع نإ.»)7(ارِالع ارشتال اْنو ةوثَدْحاُأل حْبن قُْوقَّوتال يو

يف هذه األسطر  ،هذا الذي حيكي عنه ابن سيده ،بئيس
ل بعد ذلك ءلنتسا ،لة بقسوة اجلهل وجربوتهاحملم ،القليلة

  !قيمته يف جمتمع ذا الوصفو كلّه عن مكانة العلم

قلّ فيه و ،عصر ماتت فيه اهلمم ،سيدهابن ن عصر إ
مل يعد أحد يغايل يف و األدب واإلبداعات،و هتمام بالعلماال

 عصر أصبح فيه اد يشترى باملال ؛لقيمتها مثنها تقديراً
مع ما …«: أن كان ينال بالكفاءة العلمية بعد ،اجلاهو

بنفائس  وقلة املُغالني مثناً ،كنت أالحظه من موت اهلمم
سبيل و احلكم وتولّي دولة إعمال اللفظ والقلم يف طاعة اهللا

  .)8(»اْجتالب احلَْمد و قتناء اداجلاه الو اد والنفع باملال

ميني جند ثلَّة من املعج ،جانب ابن سيده إىلو
أن جمالس األدب و ،خيربوننا عن فراغ دور العلم من مريديها

 ،اًيعيثون فيها فساد ،املتطفلونو قد استحوذ عليها األدعياء
حيفهم الطلبة  ،ن كانت تزخر بالعلماء األدباء األتقياءأبعد 
ويصقلون مواهبهم على أيدي  ،يعبونَ من معينها ،النجباء
صاحب )"هـ1205ت( )9(بيديفهذا املرتضى الز. مشاخيها

بوصف للحالة  ،يطالعنا يف مقدمة معجمه ،"تاج العروس
نفسهم أمناء أبوا عن أولئك الذين نصو ،املتردية لألدب

قَّاك يف هذا العصر كم يتلو «:يقول املرتضى الزبيدي. عليه
 ناء األدب وصالذي قُرِعفيه ففُر  ْرمةإال من ص ماللَّه هاؤإِين

ر منها القابضال يضِ من و سئربلُ عن املُتفْضبابة ال تص

من . املُتشبعني بِما مل ميلكوه  ،دمهاء املنتحلني مبا مل حيسنوه
 ْعتا إليه يف كشف إلو رجرزلَ أصابعه شام معضلة لَفَت

 فافْتضح ،أوتوقح فأساء إجابة والْحمرْت ديباجتاه شرراً
  .    )10(»ف عواره تكَشو

ن الرجـل قـد   أجيد  ،هذاواملتمعن يف نص الزبيدي 
صبعه على مستني من مسات التخلف يف جمتمع مـن  أوضع 

، معـرباً و صـادقاً  ن يصفهما وصفاًأاستطاع و اتمعات،
فأمـا   .األمـة نسان فقيه وعامل حيمل عبء ختلف هذه إك

ور العلـم مـن   فهي موت الثقافة املتمثل يف فراغ د ،األوىل
االس األدبية من شيوخها األعالم، ذوي الكفاءة و ،روادها

 ن يشل احلركة األدبيةأهذا من شأنه و .القادرين على العطاء
ألن حضور العامل األديب يضمن استمرارية احلياة  ،الفكريةو

تمعاتجمتمع من  الثقافية أليون  .اْحيوالعلماء بدورهم ي
ر عن النضج فهي ذلك الوجه املعب ،العلميةباالس األدبية و

الفكري وتبـادل اآلراء  ،املنـاظرات  خـالل  مـن  ،والفين 
وصـاحب  . تضيع اللغةو الثقافةبدوا متوت و .التجاربو

 818ت (بادي آاألديب العالمة جمد الدين الفريوز ،القاموس

يف ظـل احنطـاط    ،عن حمنة العربية رهو خري من عب ،)هـ
 ،حىت دارت الدوائر علـى ذَوِيهـا  …«:يقولإذ  ،الثقافة

حىت ال هلا اليوم  ،تذْوِيهاوأخنت على نضارة رياض عيشهم 
الصدى بني  إالال مجاوب و ،املدارسدارِس سوى الطلل يف 

  .  )11(»…عالمها الدوارسأ

ليهـا  إشـار  أكما  ،حنطاطأما السمة الثانية هلذا اال
 دعياء العلم يف اتمع،أر فهي تلك املتمثلة يف ظهو ،الزبيدي

يبدو أن هذه الفئة من الناس و .استيالئهم على زمام األمورو
ن تكسـب  أقد اسـتطاعت   ،املعرفةو املتطفلني على العلم

ن تستفيد من أو ،ى أُويل األمر واخلاصة من الناسداحلظوة ل
ّو اهلبات،و التالصت أقدامها داخل القصور واملراكز أن تثب
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 الـدهاء واملكـر   ،وسائلها يف ذلـك . لدولةاحلساسة يف ا
بـذلك  و .اصطياد الفرص، وليس الكفاءة العلمية الواجبةو

شد عداوة من غريهم أم إ بل ،يعرقلون سري احلياة الثقافية
للجـاه   كثر الناس حباًأوهم  ،اآلدابو لكل تطور يف العلوم

بعدوا عـن  أفقد  ،العلماء الثقاتو أما األدباءو .وللمناصب
يقول . الس، وحرموا من نيل احلظوظ عند ذوي السلطانا

  : دقيقاً هذه احلال وصفاً سيده واصفاًابن 

  جد ا قوم سـواي فصادفـوا  و «

  ـان مغفّـالـالزمو عشىأا الصنع              

ةيادش ةو ،من ذي قَْينةيادع ْرفَةو ،طلَّةغم ةنج، 
يتألَّم العْصب و ،ود علَْيه مطلَّة يأوي القَْصر املَنِيعأجنُمٍ بالسعو

نِيعو ،الصنِيعالش ن ذلك اخلَطْبقول  ،أالحظُ م دفأُْنش
  :األول 

  ْنكَر جِلْده   أو بكى اخلَز من رْوحٍ 

  »)12(عجْت عجِيجا من جذَامِ املَطَارِفو

نتحلون من إن رغد العيش الذي ينعم به هؤالء امل
أدعياء العلم واملعرفة، يقابله عيش ضنك وعوز وبؤس شديد 

الواحد منهم، ال جيد ما  إن يعاين منه العلماء األكفاء، حىت
. السؤالذل ويغنيه عن  ،وحيفظ له ماء وجهه ،يسد به رمقه

وإن ابن سيده من هؤالء الذين عانوا من هذه الوضعية، اليت 
ومبكانة العلماء الذين رفعهم  تسبب فيها اجلهل بقيمة العلم

: يقول ابن سيده ،اهللا درجات مع املؤمنني عن بقية البشر
من نكَد املَعاش، وقلَّة ) البلد(مع ما تأثَّفين فيها … «

االنتعاش، وعدم املواسي، والصْبر من أحواهلا على شر 
من ذلك برما  ولست أقول شيئاً… حدود املَواسي
ةُ ما هي باملقدور، وإنيلٍأنلمن ع لَْيسور، أَوْصدونفْثَةُ م ،

أن تلحق ذهنه الكَهامة، وتكلّل  كانت هذه حاله جديراً

نفسه السآمة؛ ولو تأملت ما كان عليه القدماء من أهل اللغة 
 والنحو وأصحايب، من الثروة والعزة، وأنواع اجلدة، لرأيت

  .»)13( وأساطرياً باً، وإن ظنه أهل بلدنا لنِكايتهم كذأخابرياً

صاحب )370ت()14(وينقلنا أبو منصور األزهري ،
حياة املدن وفساد طبائع أهلها، إىل البادية من " ذيب اللغة"

اليت ال تفرق بني عامل جليل وجِلْف  ،ةوحياة األعراب القاسي
لقد كانت وضعية . يعيش على السلب والنهب يف الصحراء

من وضعية ابن سيده،  أكثر حرجاً أيب منصور األزهري
حني اعترضت القرامطة احلجيج  ،ذلك أنه وقع يف األسر

عن كل أسباب الراحة  فعاش عيشة البدو، بعيداً، )15(باهلبري
وكنت امتحنت «الواجبة ملن هو يف مكانته وقيمته العلمية 

وكان القوم . باإلسار سنةَ عارضت القرامطة احلاج باهلَبري
 واختلط الذين وقعت ،ازِنوهم من هتا عامْهمهِم عربيف س

نشأوا بالبادية، يتتبعون . م أصرام من متيم وأسد باهلبري
مساقط الغيث أيام النْجع، ويرجعون إىل أعداد املياه، 

وكُنا نتشتى الدْهناَء … ويرعون الغنم ويعيشون بألباا
  .)16( »ن ونتربع الصمان ونتقيظُ الستارْي

يف هذا النص، يصف بدقة حياة البدو يف  إن األزهري
وكيف أم يف حبث دائم عـن مسـاقط   . حلهم وترحاهلم
اليت هـي مصـدر    ،للمراعي اخلصبة ملاشيتهم الغيث، طلباً

إنه يصور لنا كذلك حياته اليومية وهو أسري يف يد . رزقهم
ها منـذ  هؤالء، حياة قاسية ال يقدر على حتملها إال من ألف
 حـر و ،نعومة أظفاره، كأن يصرب على شدة الربد يف الشتاء

القيظ يف الصيف يف العراء، يفترش األرض ويلتحف السماء 
وهو  ،با منصور األزهريأويبدو أن . كباقي األسرى مجيعاً

املشغباللغة ومجعها، قد وجد يف حمادثات األعراب، ويف  وف
. زاًء له عن حياة األسركالمهم الفصيح اخلايل من اللَّحن، ع

فاْنبرى يتتبع خماطبام ويستمع إىل حماورة بعضهم بعضـا،  
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وهو يف كل ذلك يلتقط األلفاظ والنوادر حىت مجع منـها  
ويتكلَّمون بطبـائعهم  …«: يقول األزهري. الشيء الكثري

اْعتادوها، وال يكاد يقع يف مـْنطقهم   اليتالبدوية وقرائحهم 
حلْن شة … أو خطَأٌ فاحرحاوهم وممن خماطبات واْستفَْدت

بْعضهم بعضا ألفاظًا مجةً ونوادر كثرية، أوقَْعت أكثَرهـا يف  
  . »)17(مواقعها من هذا الكتاب

 ،إن هذه الوضعية املتردية للحياة املعيشية للعلماء
ي يف خاصة، مل حتل دون التفكري اجلدمنهم واملعجميون 
رح األمة، صتمعية، هلا أمهيتها الكربى يف دعم شرحية جم

وهذه هي . ءأو ما يصطلح عليه بالنش ،الشبابوهي شرحية 
  .النقطة الثالثة يف هذه الورقة

لقد فطن معجميونا القدامى، وهم املسؤولون 
وتأهيله ءشكباقي رجاالت العلم واملعرفة، عن تربية الن، 

ق باألمة دخلطر احملفطنوا إىل ا ؛خلري سلفليكون خري خلف 
إذا ركن شباا إىل الكسل واخلمول، وتركوا املطالعة 

بل واألخطر من هذا، االنغماس يف . والدرس والتحصيل
م الدينيةثقافات أجنبية هدوعن  ،امة، تبعدهم عن مقوما
  .ثقافام األصيلة

 مم عضد األمة وعمادها، فإذا أصاه ءإن النش
 ،واضيها وآتيها، وإذا صلحوضاع ما ،مةتلف، ضاعت األ

  .واستمرارية أطول ،أقوى ضمنت األمة لنفسها ثباتاً

نتقادات والتوجيهات اليت يقدمها املعجميـون  إن اال
، من خالل مقدمام املعجمية، جتعلنا نقَـدر ثقـل   ءللنش

. املسؤولية امللقاة على عاتق هؤالء من أجل توعية الـنشء 
محذِّرا من  ،ناقوس اخلطر وهذا ابن دريد يف اجلمهرة، يدق

يف نعـيم احليـاة    ،ذوي الكفايـة  ،مغبة انغماس الشباب
    : يقول ابـن دريـد  . وملذاا، وابتعادهم عن سبل الفالح

ورأيت الناشئَ املُستقبِلَ ذا الكفايـة واجلـدة، مـْؤثرا     «
، ويف إشـارة  )18( »للشهوات، صادفًا عن سبيل اخلريات 

، يتحـدث  ءششة التعليم الذي يقدم للـن  هشاواضحة إىل
هذيبِ"يف  األزهريعن عدم قدرة الطُّالب على كشف "الت ،

 تها، بل إن ضْعف تكْـوِينِهِم الكتب املُصحفَة فيتجنبون آفا
ـحيحة مـن   العلميب الصجعلهم عاجِزين عن متيِيز الكُت ،

تعبري األزهري دقيمة على حالس :»طُـالَّب هـذا    وألْفَْيت
الشأْن من أبناِء زمانِنا، ال يعرفون من آفات الكتب املُصحفة 
املَْنحولة ما عرفته، وال مييزون صحيحها من سقيمها كمـا  

  . » )19( ميزته

 يف  قد تؤثر سلباً ،ءإىل فئة من النش ويلتفت األزهري
 ،ن العربيةالذين ال يتقنو ،وهي فئة املُولَّدين الناشئني ،اتمع

وجيهلون ضروا وطرق أساليبها، مما جيعلهم قاصرين عـن  
 .فهم أسرارها، وعرضة للتأويل اخلاطئ للنصوص الشـرعية 

 ،وتـدبر معانيهـا   ،لذا وجب حثهم على تعلم قواعـدها 
حىت يصلوا إىل مسـتوى العـرب    ،اجليدةومعرفتها املعرفة 

جون إىل تعلُّـمِ  ال يْحتا «والذين  ،الذين يتكلموا بالسليقة
 هلْشكلَّ) اخلطاب(مةَ املُوحاج ،هوغريبِ ألفاظاشالن ينئني د

ضـروبه   العربِ حىت يتعلّمه، وال يفهم لسانَ فيمن ال يْعلَم
  .» )20(وأْمثَالَه وطُرقَه وأَساليبه حىت يتفَهمها

ـ  شءل أهم األسباب اليت تدفع بالنولع ن إىل النفور م
وتياراته اهلادمة ملقوماتنـا،   األجنيب التعليم، هو الغزو الثقايفّ

وال نعجـب إذا  . كشعوب إسالمية هلا تارخيها وحضارا
وجدنا ابن منظور، يف القرن الثامن، ينبه إىل هذا اخلطـر،  

بني  مار الذي ميكن أن حيدثه هذا الغزو الثقايفّويشري إىل الد
فهـو  . بني النخبـة املثقفـة   وخاصة ،أفراد اتمع الواحد

يتحدث عن تغلغل اللغـات األجنبيـة يف كـالم النـاس     
وأحاديثهم وكتابام، وعن هيمنة هذه اللغات وتأثريهـا يف  
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إن هذا التـأثري يـؤدي   . اإلسالميةالثقافات األم للشعوب 
نفسه، أال  ، إىل بروز معضلة أشد وقعا من الغزو الثقايفّحتماً

  ألسنة الناس، فتضيع العربيـة نطقـاً  وهي معضلة اللَّحن يف
وذلك لما رأيته قد غَلَـب  «: يقول ابن منظور. )21(وتركيباً

يف هذا األوان، من اختالف األلِسنة واأللوان، حـىت لقـد   
أْصبح اللَّحن يف الكالم يعد حلنا مردودا، وصـار النطـق   

  .            » )22(اً بالعربية من املعايب معدود

ه حال عربيتنا اليوم اليت زامحتها لغات أخرى، إن
طغت على الساحة الثقافية بفعل االهتمام املتزايد الذي لقيته 
من املسؤولني، وكأم ال يعلمون بأن تقوية اللغة الوطنية 

ومىت كان هذا . وتطويرها، عامل مهم يف تطوير االقتصاد
  .نفوذاً وأوسع ، كانت العربية أكثر ازدهاراًاالقتصاد قوياً

يف وطننا - لقد أصبح استعمال العربية الفصحى 
على وسائل اإلعالم املسموعة  مقصوراً، - الكبري العريب

 ،وعلى املذكرات اإلدارية ،وعلى الدوريات ،واملقروءة
؟سالح سنواجه هذا الغزو الثقايفّ وعليه نسأل، بأي!  

ويبدو أن الثقافة يف عصر ابن منظور، كانت أكثر 
فلقد أقبل الناس على  .هي عليه يف عصرنا احلاضر مما حظاً

بل وتنافسوا يف  ،وعمدوا إىل ترمجتها ،التصانيف األجنبية
تقام تلك اللغات األعجمية إىل درجة إذلك، بفضل 
لقد تركوا التأليف يف العربية وأمهلوه، حىت . التفاصح فيها

ه بن ابن منظور، وهو جيمع شتات لغة الضاد يف اللسان، شإ
 «: عمله هذا بعمل نوح يف السفينة والناس منه يسخرون

وتنافس الناس يف تصانيف التْرجمانات يف اللغة األعجمية، 
فجمعت هذا الكتاب يف … وتفاصحوا يف غري اللغة العربية

 كما صنع نوح الفُلْك هْعتبغري لغته يفخرون وصن زمنٍ أهلُه
عن الغربة اليت يعاين  إنه تعبري .)23(»وقومه منه يسخرون 

منها كلُّ غيور على هذه اللغة يف جمتمع فقد ذاكرته وأقرب 
،  وهي ينظر بعني احلسرة إىل فلول الغزو الثقايفّ .مستقبله

بعد يوم على حساب كلِّ ما هو  توسع من نفوذها يوماً
وإسالمي عريب .ا مل تعد مسألة صدام حضارات بل إ

  .   ال وجودأصبحت مسألة وجود أو 
جاه لقد عرب املعجميون القدامى عن موقف واضح ت

ومتثل هذا املوقف يف الدفاع عن املكتسبات  .واقعهم الثقايفّ
وكان خري معبر عن ذلك، . اللغوية والثقافية لألمة اإلسالمية
ومحاية  ،على اللغة حفاظاً ،تلك املعاجم اللغوية اليت ألَّفوها

 ،وقد رأينا كيف أن ابن منظور. رهلا من التالشي واالندثا
شبه نفسه بنوح  ،"لسان العرب"وهو يضع معجمه الكبري 

وكان املقصود من هذا التشبيه، هو بيان . وهو يصنع الفلك
خدمة لكتاب اهللا  ،ة إىل مثل هذا التأليفاحلاجة املاس

فيه  من أبناء املسلمني، يف زمن قلّ ،ولألجيال املتعاقبة
زلنا ما ،عظيماً لغوياً فكان حبق إجنازاً .التأليف املعجمي

ومل يكن ابن دريد أقل منه . نعتمده يف أحباثنا إىل اليوم
مجهرة "إذ جاء يف مقدمة معجمه  ،ذا املشكل اهتماماً
وأْملينا هذا الكتاب والنقص يف الناس فاشٍ  « :قوله" اللغة

        والعْجز هلم شامل إال خصائص كدراري النجوم يف أطراف 
يف جمتمعه، باعتباره رجل  إن مكانة املعجمي .)24(»األفق

علم، جعلته يقف موقف الناصح األمني اهلادي إىل ما فيه 
إياهم من  ل الفالح، وحمذِّراًبللناس س صالح األمة، مبيناً

وهو يف ذلك كلِّه، ينطلق من إميانه . الغي واجلهل والضالل
قف واعٍ حباجة الناس إىل كمث ،القوي برسالته يف اتمع

: وبعبارة أخرى، إا كما يقول األزهري .العلم واملعرفة
النصيحة الواجبة على أهل العلم جلماعة املسلمني، «

صلى  وقد روينا عن النيب. وإفادم ما لَعلَّهم حيتاجون إليه
هللا ولكتابه  ،الدين النصيحة أال إنّ :اهللا عليه وسلم أنه قال

وجوب النصيحة بالنص  إنّ .)25(»عامتهم ومني وألئمة املسل
لزم العامل بأن يكون يف خدمة جمتمعه، الذي هو ي، الديين

ويربز لنا  .مسؤول عنه حبكم علمه ومعرفته حبقائق األشياء
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يف النص املوايل، مالمح هذه النصيحة الواجبة على  األزهري
 وخياًوكان من النصيحة اليت التزمتها ت «:أهل العلم فيقول

وبة من اهللا عليها، أن أَْنضح عن لغة العرب ولساا ثللم
الذي نزل به الكتاب وجاءت السنن واآلثار، وأن العريب ،
على التصحيف الواقع  ، وأدلّا جبهدي غاية التهذيبأهذِّ

يف كتب املتحاذقني واملعور من التفسري املزال عن وجهه، 
    .)26( »من ال يعرفه لئال يغتر به من جيهله وال يعتمده 

ولقد رسم األزهري، من خالل هذا النص، حدود 
باعتبارها قضيته  ،اليت تتمثل يف الذَّبِّ عن العربية ،مهمته

يف ذلك مبرجعية دينية تفرض عليه صون لغة  األوىل، مدفوعاً
وذلك بتهذيبها وتنقيتها من شوائب اللّحن  ؛الكتاب والسنة

ع التصحيف، والوقوف سدا والعجمة، وباإلبانة عن مواض
يف وجه املتحاذقني، بالكشف عن مواقع اخلطإ يف  منيعاً

م ـي مطالعاـاس فيعتمدوا فـكتبهم، حىت ال يغتر الن
  .ومدارسام 

ال تنحصر يف تقومي اللغة  إن مهمة األزهري
وذيبها، بل تتعداه إىل الدعوة إىل االجتهاد يف تعلم ما 

 .ة ضروب خطَابِ الكتاب والسننيتوصل بتعلمه ملعرف
م اللغة العربية فإنه يدعو إىل االجتهاد يف تعلُّ ،وبعبارة أخرى

والغوص يف أسرارها، حىت يتمكن الناس من فهم النص 
م من تعلُّ" التهذيب"لقد جعل صاحب . سليماً فهماً الديين

لولوج عامل املعرفة من بابه  لسان العرب وإتقانه، مفتاحاً
مث . ، وذلك يف شىت امليادين الدنيوية منها واألخرويةالواسع

إن معرفة العربية، سالح مينع به املسلم عن نفسه مفاسد أهل 
فعلينا أن  « :يقول األزهري .اإلحلاد والزيغ والبِدع واألهواء

جنتهد يف تعلم ما يتوصل بتعلمه إىل معرفة ضروب خطاب 
يل، املوضحة للتأويل، زـالكتاب، مث السنن املبينة جلمل التن

لتنتفي عنه الشبهة الداخلة على كثري من رؤساء أهل الزيغ 

واإلحلاد، مث على رؤوس ذوي األهواء والبدع، الذين تأولوا 
 ،بآرائهم املدخولة فأخطأوا، وتكلموا يف كتاب اهللا جل وعز

  . ») 27(بلُكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة، فضلوا وأضلوا

وحده ليقف هذا املوقف الـداعي   ريومل يكن األزه
القـاموس  "إىل تعلم اللغة وحتصيلها، فهذا الفريوزآبادي يف 

، وبعد أن يربز فضل علم اللغة على بـاقي العلـوم   "احمليط
لـذا  . والفنون، يشري إىل أمهية لسان العرب يف بيان الشريعة

فهو يرى أنه من الواجب على أهـل العلـم وطالبـه، أن    
جهدهم يف حتصـيله، وأن يصـرفوا كـل    يسخروا معظم 

علم اللغة  «:ألن  ،عنايتهم إىل معرفته والوقوف على أسراره
هو الكافل بإبراز أسرار اجلميع، احلافل مبا يتضلّع منه القاحل 
والكاهل والفاقع والرضيع، وأنّ بيان الشريعة، ملّـا كـان   
مصدره لسان العرب، وكان العمل مبوجبـه ال يصـح إال   

كام العلم مبقدمته، وجب على روام العلم وطالب األثر، بإح
أن جيعلوا عظم اجتهادهم واعتمادهم، وأن يصـرفوا جـل   

إىل علم اللغـة واملعرفـة بوجوههـا     ارتيادهمعنايتهم يف 
  . » )28(والوقوف على مثلها ورسومها

بضرورة جتنيد  ،لقد كان معجميونا على وعي تام
ف شرائح ه اللغة بني خمتللنشر هذ ،كل الطاقات احلية

، ألن الواجب اتمع، فكانت التعبئة شاملة مل تستثن أحداً
 ،وعلى كل مسؤول ،يفرض على كل فرد بسيط يف اتمع

ليته، أن يْدلُو بدلوه يف سبيل تعلُّم ومهما كانت طبيعة مسؤ
وكان . ، مث العمل على نشر العلم ثانيةاللغة العربية أوالً

فبعد أن . إال طرقوه أولئك الذين مل يتركوا باباً من األزهري
توجه بالنداء إىل عامة الناس وإىل الطالب، وبعد أن ذكّر 
أهل العلم بواجبهم حنو مجاعة املسلمني، نراه يتوجه إىل فئة 

تمع، وهم الفقهاء  من الناس هلم نفوذهم الروحييف ا
ة فيما وألن هؤالء يقومون بكفاية العام. وعلماء الدين
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حيتاجون إليه لدينهم، فهم مدعوون كذلك إىل االجتهاد يف 
ملعرفة أوسع وأعمق بألفاظها  تعلم العربية ولغاا، طلباً

مما ميكنهم من اإلدراك الصحيح للدين وتوجيه  ،وتعابريها
 :يقول األزهري. الناس الوجهة الصحيحة يف دينهم ودنياهم

العامة فيما حيتاجون  وإن على اخلاصة اليت تقوم بكفاية «
إليه لدينهم، االجتهاد يف تعلم لسان العرب ولغاا اليت ا 
متام التوصل إىل معرفة ما يف الكتاب والسنن واآلثار، وتأويل 
املفسرين من الصحابة والتابعني، من األلفاظ الغريبة 

  .)29(»واملخاطبات العربية 

اه واقعهـم  جتهو إذاً موقف املعجميني القدامى هذا  
بصدق عن خوفهم وانزعـاجهم مـن    عربوالقد . اللغوي

والطـالب علـى    ،ضياع اللغة، فحثوا الناس على تعلمها
ذلك . جاههاتوالفقهاء بواجبهم مدارستها، وذكروا العلماء 

أم قد فطنوا إىل الدور اخلطري الذي ميكن أن تلعبه اللغة يف 
دهم على أصـل  لقد وضعوا ي. تقدم اتمعات أو تأخرها

 ،الداء وحاولوا اجتثاثه، مدركني العالقة املصريية بني العربية
  .وأن هذا ال حييا إال بتلك ،وبني لغة خطاب الكتاب والسنة

ـ  دامى صراعاًـميونا القـلقد خاض معج ، ريراًـم
ودخلوا يف معارك طاحنة ضد قـوى الفسـاد وعناصـر    

رتطمت على ا ،منيعة حصوناً ،مبعامجهم ،التخريب، وشيدوا
أسوارها فلول أنصاف املتعلمني من املتشدقني بلغات أجنبية 

إىل قناعـة   لقد وصـل معجميونـا  . جيهلون آداا وفنوا
من جهِل سعة لسان «راسخة، هي مبثابة معادلة حتمية، أن

العرب وكثرة ألفاظها وافتناا ومذاهبها، جهل مجل علـم  
وفهم ما تأَولَـه  ومن علمها ووقف على مذاهبها . الكتاب

أهل التفسري فيها، زالت عنه الشبهة الداخلة على من جهل 
  .)30(»لساا من ذوي األهواء والبِدع

إن تشجيع املعجميني الناس، العامة منهم واخلاصة، 
واالجتهاد يف طلبه، نابع من حبهم  ،على اإلقبال على العلم

معامجهم، بل له وشغفهم به، وهو شعور طاملا عبروا عنه يف 
ن الفريوزآبادي شبه إحىت . وتفننوا يف ذكر حماسنه وفضائله

جبنة فيها كل ما تشتهيه  ،وتنوع ميادينه ،فروع العلم
األنفس، ونعته بنعوت أخرى تنِم عن شغف صاحب 

  : إذ يقول ،القاموس بالعلم
ومخائل وغياضا، وطرائق  فإنّ للعلم رياضا وحياضا،«
يتفرع من كل أصل منه أفنان هق وهضابا،وشوا وشعابا،

   )31( »…وفُنون وينشق عن كلّ وجه منه خيطان وغصون

للعلم وحبه له، يشـفق  وهذا ابن دريد لفرط إجالله 
يظهره للناس، نفاسة فيه أن يقدمه لغري  يذيعه أوعليه من أن 

حبْوت العلم «: يقول ابن دريد. أهله فال يعرفون حق قدره
إذاعته، وجلَّلْته سْترا مـع فَـْرط    بفضلى معرفيت خزنا عل

بصرييت مبا يف إظهاره من حْسنِ اُألْحدوثَة الباقية على الدهر، 
  ـال كـالغيباجلُه العقالء كاملسترشد، وداجمت فعاشرت ،

 فْعريف غري أهله أو أضعه حيث ال ي ثّهنفاسة يف العلم أن أب
  . )32(»كُنه قْدره 

، وكخالصة ملا جاء يف هذه الورقة، ميكن وأخرياً
أن نستنتج شيئني اثنني، أوهلما أن معجميينا القدامى مل 

ومل والثقايفّ يكونوا يف معزل عن واقعهم االجتماعي ،
عاجية ينظرون منها إىل جمتمعام، فرحني مبا  يسكنوا أبراجاً

بل اختلطوا بعامة الناس  ؛آتاهم اهللا من بْسطة يف العلم
وخاصتهم، فتألّموا لتفشي اجلهل واحنطاط الذوق، وحزنوا 
إلمهال الناس للغتهم وابتعادهم عنها، ولتنكرهم ملوروثهم 

العلمي واألديب وعجبوا إلقبال الناس على . ككل واحلضاري
  . لهمـجه وراتـها عـلغات وثقافات أجنبية، يسترون ب
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هي وهم يلهثون وراء مال وحتسروا على ضياع النشء
اكتساب العلـم وال مبدارسـته   احلياة وملذّاا، غري آني ب

ونظروا . على محل مشعل االستمرارية غري قادرين فأصبحوا
إىل األكفاء من العلماء األعـالم، فوجـدوهم يف أسـفل    

وزين، وقدـراء واملعـمع الفق درجات السلم االجتماعي 
دعيـاء  بينما األ. سدت بضاعتهم الثمينة وأصاا التلفـك

واملتطفّلون على العلم واملعرفة، قد قفزوا إىل املراتب العليـا  
 ،، وتربعوا غصبا على عرش الثّقافـة م االجتماعيمن السلّ

بعدما كان ينال باجلهد يف إعمال  ،باملال واجلاهواقتنوا اد 
ر عنه املعجميون مبرارة املثقـف  إن هذا الوضع قد عب. القلم

بني جدران املال واجلـاه   ،نا انفرادياسج ،السجنيالواعي 
  .واجلهل والغباء

واالستنتاج الثاين، هو أن املعجميني مل يركنوا إىل هذا 
   الواقع املزري، ومل يلجموا أقالمهم عن قول كلمـة احلـق

جلماعة املسـلمني،   العلموإسداء النصيحة الواجبة على أهل 
جعلهم يفطنون  وعيهم املتيقّظومور بل إن نظرم الثاقبة لأل

تمثل يف ضياع اللغـة،  ق باألمة اإلسالمية واملدإىل اخلطر احمل

رة دور التعليم، وفراغ جمالس العلم واألدب إال دوفسادها ون
فما كان عليهم إال أن قاموا بتحسيس الناس . من املتطفلني
رح األمة البناء الصحيح، صوبيان دوره يف بناء  ،بقيمة العلم

هـو  الذي  ،واألديب ظ على تراثهم العلميوحثّوا على احلفا
إىل تعلّم مـا يتوصـل    ءجزء من حضارم، ووجهوا النش

بتعلّمه إىل معرفة ضروب خطاب الكتاب والسـنة املعرفـة   
الصحيحة، وهو تعلّم اللغة العربية والتبحـر يف أسـرارها،   

  .على شباب األمة ومستقبلها ونبهوا إىل آثار الغزو الثقايفّ

هل كان هؤالء املعجميـون  : بعد هذا كلّه نتساءلو
منا باخلطر الذي كان وما يزال يتهدد  القدامى أكثر إحساساً

األمة العربية اإلسالمية يف دينها وحضارا، وهـل كـانوا   
مما حنن واعون بـه،   واالجتماعي بواقعهم الثقايفّ أكثر وعياً

، علـى الـرغم مـن    متشاة واألحداثمع أن الظروف 
اختالف األزمنة والعصور إىل درجة احلرية، أم األمر ببساطة 

 ،على هويتهم العربية اإلسالمية هو، أم كانوا أكثر حرصاً
  !              بلغة القرآن منا حنن اليوم؟ وكانوا أكثر اعتزازاً
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 شـاهلوام
  

 اقتصرنا يف حبثنا هذا على ما جاء يف مقدمات املعاجم اللغوية العربية )1(
باعتبارها مصدرا  ،القدمية، وذلك لنقف على أمهية مادة هذه املقدمات

للشعوب اإلسالمية عرب خمتلف األزمنة  من مصادر التأريخ االجتماعي
  .مبجتمعه مث لنقدم دليال على عالقة املعجمي. والعصور

ولد بالبصرة سنة . هو أبو بكر بن حممد بن احلسن بن دريد األزدي )2(
 ،طلبا للعلم ،جلزائر البحرية بني البصرة وفارستنقل يف ا. هـ223

 قوي ،وكان ابن دريد واسع الرواية. ليتصدر فيما بعد جمالسه ببغداد
" مجهرة اللغة "معجم : وقد ألف عددا من الكتب منها ،احلفظ

وهو معجم يف  ،"االشتقاق" وكتاب " السرج واللجام" وكتاب 
ببغداد  تويفّ. خرىوغريها من الكتب األ اشتقاق أمساء العرب،

وابن دريد هو رائد املدرسة األلفبائية اخلاصة اليت تعتمد . هـ321سنة
يف ترتيب املداخل على الترتيب اهلجائي مع اعتماد نظام  ،األلفبائي

. 93ص، 3ج ،رواةـباه الـفطي يف إنـالق: ظرـان( .األبنية اخلليلي
لدراسة مقدمة : وحلمي خليل. 80ص ، 1األعالم ج: والزركلي

179-163ص  التراث املعجمي.  
تلقى . ولد مبرسية باألندلس. هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده )3(

ى عنه، مث أخذ عن بعض علماء ورو ،علومه األوىل على يد والده
على دراية بعلوم  ،مع إتقانه لعلوم اللغة واألدب ،وكان .عصره
انه أعلم منه بالنحو ومل يكن يف زم. وله فيها تصانيف كثرية ،احلكمة

معجم احملكم واحمليط : "ومن مؤلفاته. واللغة واألشعار وأيام العرب
وقد رتب مداخله ترتيبا هجائيا صوتيا مع نظام األبنية ". األعظم
الذي يقوم على ترتيب احلروف حسب خمارج األصوات  ،اخلليلي

)وتقسيم املعجم إىل كتب، وكل كتاب ،)الصويتّ الترتيب اهلجائي 
مع اعتبار  ،حبسب أبنية الكالم يف العربية ،ينقسم إىل مخسة أبواب
وهو معجم رتبه " املخصص " ومعجم . نظام التقاليب يف كل بناء
يهتم  ،وهو حتفة من حتف التأليف املعجمي. صاحبه ترتيبا موضوعيا

وله كذلك . به اليوم من يشتغل مبوضوع احلقول الداللية للكلمات
 ،رمحه اهللا ،تويفّ. وغريها من املؤلفات اللغوية" طقإصالح املن"كتاب 
اء ــجم األدبـمع: مويـوت احلـياق: انظر( .هـ458سنة 
 ،نشأته وتطوره حسني نصار املعجم العريب. 235-231ص12ج
باألندلس ص  املعجم العريب: وعبد العايل الودغريي. 303-287ص
 العريب مقدمة لدراسة التراث املعجمي: حلمي خليل .54-57
املدارس املعجمية دراسة يف : عبد القادر عبد اجلليل. 374-349ص

  ).200-179ص( البنية التركيبية

)4( هو مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي ةولد سن ،املصري 
. مث مجع وحدث ،ومسع منهم ،تتلمذ على علماء عصره ،هـ 630

األغاين والعقد  اختصر كثريا من كتب األدب واللغة، مثل كتاب
ويقال إن اختصاراته وصلت إىل . الفريد، ومفردات ابن البيطار

لسان " إال أن أهم مؤلفاته هو معجمه الكبري . مخسمائة كتاب
، وقد رتبه على طريقة القافية، وهو ترتيب يقوم على آخر "العرب

حرف يف الكلمة بالنسبة لألبواب، وعلى أول حرف بالنسبة للفصول 
. ن منها األبواب، وهي بعدد حروف اهلجاء يف كل باباليت تتكو

قضاء  وقد عمل ابن منظور يف ديوان اإلنشاء زمنا طويال، وويلّ
كان إمام عصره يف األدب واإلنشاء، عاملا بالنحو واللغة . طرابلس

مقدمة : انظر. ( هـ711يف شعبان سنة  تويفّ. والتاريخ والكتابة
، 1ج ،سيوطي بغية الوعاةجالل الدين ال - 4ص، 1ج ،اللسان
  ). 248ص

ولد . أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد الفريوزآبادي )5(
 ،تفقه يف العلم يف بالده. هـ729عام  ،ببلدة قرب شرياز ببالد فارس

رحل إىل الشام والعراق . حيث اعتىن بعلوم احلديث والتفسري واللغة
د، فاحتفى به ملكها مث زار بالد الروم واهلن ،مث انتقل إىل مصر

وكان ال يسافر  إال وبصحبته . األشرف بن إمساعيل وتزوج بابنته
وقد . وله مؤلفات عديدة يف علوم اللغة وغريها. أمحال من الكتب

القاموس "وقد ألف  .أحصاها السيوطي يف واحد وعشرين مؤلفا
يف الفترة ما بني عامي  ،يف عهد امللك األشرف بن إمساعيل "احمليط
وأكثر فيه  ،وقد رتبه على طريقة القافية. وأهداه إليه ،هـ803و796

أمساء األعالم واألماكن، واختصر الشروح يف مقابل إدخال عدد كبري 
: انظر. ( هـ818سنة  ،رمحه اهللا ،تويف. من الكلمات إىل معجمه

والسيوطي يف بغية . 15-11ترمجته يف مقدمة القاموس احمليط ص 
  .273ص ،1ج ،الوعاة

  . 39ص" اجلمهرة "ن دريد اب )6(
حتقيق مصطفى السقا وحسني . احملكم واحمليط األعظم :سيده  ابن  (7)

حر : األوار.  17- 16ص ،1مصر  ج 1958الطبعة األوىل . نصار
: ذفرة ودفرة. مجع سبخة، وهي أرض ذات ملح: السباخ .الشمس

. جارةحجارة كاألثايف ومعناه، أن سهلها مملوء باحل: نقل. منتنة الريح
مجع أكلة، وهو الشيء : أكل. معناه أن حرها يتكل على غريه: وكل

الصاحلون : أحبارها. مجع ضرو، وهو من السباع: الضراء. املأكول
مجع ربع، وهو الفصيل، واملعىن أن الصاحلني مكن :رباع. من أهلها
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سم ما يلعق، أي ما ا: لعوق. أهلها كالفصالن املهملة ال حارس هلا
األذى : الشذى. ناية عن قلة اخلري وضعف احلاليلحس، وهو ك

  .أي أرسل منائمه وأذاه: بس عقاربه. والشر

 املكتب التجاري سلسلة ذخائر التراث العريب. ابن سيده املخصص )8(
  .8ص ،1ج ،بريوت -للطباعة والتوزيع والنشر

)9( الواسطي نسبة إىل  هو حمب الدين أبو الفيض السيد مرتضى الزبيدي
رحل إىل مدينة زبيد  هـ1145وا ولد سنة . العراقيةمدينة واسط 

زار احلرمني الشريفني . فنسب إليها وا اشتهر ،وأقام ا زمنا ،اليمنية
والتقى بعلماء احلجاز واملدينة ومكة والطائف، كما زار مصر وحضر 

كان عاملا يف اللغة والفقه . مث رحل إىل فلسطني ،جمالس علمائها
 ،تويفّ. وكان متقنا للغتني الفارسية والتركية. ديثوالتفسري وعلوم احل

من . بعد أن أصيب مبرض الطاعون ،هـ1205سنة  ،رمحه اهللا
 ،"مناقب أصحاب احلديث" و ،"شرح إحياء العلوم للغزايل: " مؤلفاته

إال أن أشهر …وغريها ،"حسن احملاضرة يف آداب البحث واملناظرة"و
ألفه يف ". وس من جواهر القاموستاج العر" مؤلفاته، معجمه الكبري 

وقد جاء هذا املعجم . مصر واستغرق من الزمن أربع عشرة سنة
م به من االجياز ـيط للفريوزآبادي ملا اتسـشرحا للقاموس احمل

يف ترتيب  وقد اتبع الزبيدي. واالختصار والغموض يف بعض الشروح
تاج  ، مقدمةمرتضى الزبيدي: انظر( .تاج العروس نظام القافية

. ، نشأته وتطورهاملعجم العريب: حسني نصار). 2العروس ص
املدارس املعجمية، دراسة يف : عبد القادر عبد اجلليل. 540-508ص

  .352-343ص . البنية التركيبية
  .3ص 1ج.تاج العروس من جواهر القاموس. حممد مرتضى الزبيدي  )10(
  .36ص. ةمؤسسة الرسال. القاموس احمليط. جمد الدين الفريوزآبادي  )11(
  .17ص  ،1احملكم ج . ابن سيده  )12(
  .17ص، 1ج. املصدر السابق  )13(
)14(  ولد سنة . هو أبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة بن نوح األزهري

تلقى العلم على يد كبار علماء عصره، . يف هراة خبراسان هـ282
كإبراهيم بن عرفة امللقب بنفطويه، وأيب بكر حممد بن السري 

 وأيب الفضل حممد بن أيب جعفر املنذري املعروف بابن السراج،
رحل إىل بغداد وانضم إىل نفطويه يف خصومته مع . وغريهم اللغوي
موثق يف روايته . من علماء العربية البارزين ويعترب األزهري. ابن دريد

كثري احلفظ والسماع، وله باع طويل يف اللغة والغريب والنوادر 
غريب األلفاظ اليت استعملها كتاب : "من بني مؤلفاته. والوحشي
تفسري "ل، وكتاب ـوج ماء اهللا عزـتفسري أس" وكتاب" الفقهاء 

إال أنه اشتهر … "تفسري شعر أيب متام " ، وكتاب "إصالح املنطق 
وكان الغرض من تأليفه هلذا املعجم، ". ذيب اللغة" بتأليفه ملعجم 

. ابقيه ومعاصريهتنقية اللغة من الشوائب اليت تسربت إليها على يد س
وقد اتبع يف ترتيبه طريقة ". بتهذيب اللغة" وهلذا السبب تعود تسميته 

أبو : انظر. (هـ370سنة  ،رمحه اهللا ،تويفّ. اخلليل يف بناء املعجم
ذيب اللغة:  منصور األزهري 5األعالم ج: الزركلي. مقدمة، 

. 164- 147ص  ،املدارس املعجمية: عبد القادر عبد اجلليل. 311ص
  ).   279-259ص. نشأته وتطوره املعجم العريب: حسني نصار

وعنده كانت وقعة القرمطي باحلجاج . رمل زرود بطريق مكة: اهلبري )15(
  .هـ312سنة 

)16( ذيب اللغة. أبو منصور األزهري .حتقيق عبد السالم هارون .
  .7ص ،1ج. 1964القاهرة 

  .7ص ،1املصدر السابق ج )17(
  .39ص ،1ج ،مجهرة اللغة: ابن دريد )18(
)19( 6ص ،1ج ،أبو منصور األزهري.  
  . 4ص، 1املصدر السابق ج )20(
 ،لقد أسهب علماء اللغة القدامى يف احلديث عن موضوع اللحن )21(

يف كتابه  أبو بكر  حممد بن احلسن الزبيدي: منهم على سبيل املثال
حلن العامة يف " عبد العزيز مطر يف كتابه : ومن احملدثني". حلن العوام"

  ).م1981" ( اللغوية احلديتةضوء الدراسات 
  .8ص ،1ج ،1994 ،3دار صادر بريوت ط.لسان العرب:ابن منظور )22(
  .8ص ،1املصدر السابق ج )23(
  . 40ص ،1ج ،ابن دريد اجلمهرة )24(
  .6ص ،1ج. األزهري: ابو منصور )25(
قني، نذكر أحد ذمن هؤالء املتحا. 7-6ص ،1ج ،املصدر السابق )26(

امل املعاصرين له وهو أمحد بن حممد البشيتوقد ألف عروف باخلازجني ،
بالتصحيف واخلطأ وقلة  وقد امه األزهري" التكملة"كتابا مساه 

  ). 40-33ص : املقدمة. (احلفظ وعدم املعرفة
  .4ص، 1ج: املصدر السابق  )27(
ما يبس جلده على : القاحل.  32ص. القاموس احمليط: الفريوزآبادي  )28(

  .الغالم املترعرع: اقعالف. القوي: الكاهل. عظمه، واملقصود به الشيخ
)29(  5ص ،1ج ،أبو منصور األزهري.  
  .5ص ،1املصدر السابق ج  )30(
   .32ص ،القاموس احمليط: الفريوزآبادي   )31(
  .39ص ،1ج. اجلمهرة: ابن دريد )32(
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  املصادر واملراجع

  

  :، أبو منصور حممد بن أمحداألزهري ـ 1

  ،، حتقيق عبد السالم هارونذيب اللغة

  .1964رية للتأليف والترمجة، القاهرة، الدار املص

  :ـ ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن األزدي 2

  .مجهرة اللغة

  :ـ الزبيدي، حممد مرتضى 3

  .تاج العروس من جواهر القاموس

  :ـ الزركلي، خري الدين 4

  ،األعالم

  .1992بريوت، دار العلم للماليني، الطبعة العاشرة، 

  :ابن سيده، علي بن إمساعيل_  5

  ، مصطفى السقا وحسني نصار: حتقيق ط األعظم،احملكم واحملي

  .1958مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب وأوالده، 

   :ـ ابن سيده 6

  ،املخصص

  .بريوت، املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ

  :السيوطي، جالل الدين_  7

  ، والنحاة بغية الوعاة يف طبقات اللغويني

  .سمأمحد حممد قا: حتقيق

  .1987القاهرة، طبعة السعادة، 

  :الفريوزآبادي، أبو طاهر جمد الدين_  8

  .حممد نعيم العرقسوسي: ، حتقيقالقاموس احمليط 

  .1996بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة،  

  :القفطي، مجال الدين أبو احلسن بن يوسف_  9

  :اهيمحممد أبو الفضل إبر: ، حتقيقإنباه الرواة على إنباه النحاة 

  .1956القاهرة، مكتبة دار الكتب املصرية، الطبعة األوىل، 

  :ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم_  10

  ،لسان العرب 

  .1994الثالثة،  بريوت، دار صادر، الطبعة 

   :ياقوت احلموي، شهاب الدين_  11

  .،معجم األدباء 

  ،)بدون تاريخ(مصر، مطبوعات دار املأمون،  

   :حلميخليل، _  12

مقدمة لدراسة التراث املعجمي العريب،  

  .1997بريوت، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل،  

  :عبد اجلليل، عبد القادر_  13

  ،املدارس املعجمية، دراسة يف البنية التركيبية 

  .1999عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  

  :نصار، حسني_  14

وتطوره، نشأته املعجم العريب،  

  .1988اهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة الرابعة، قال

  :الودغريي، عبد العايل_  15

باألندلس املعجم العريب،  

 . 1984الرباط، دار املعارف، الطبعة األوىل،  
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؟؟؟؟؟؟؟
  

                                                 
على ما جاء يف مقدمات املعاجم اللغوية العربيـة  اقتصرنا يف حبثنا هذا  -1

القدمية، وذلك لنقف على أمهية مادة هذه املقدمات باعتبارها مصدرا مـن  
للشعوب اإلسـالمية عـرب خمتلـف األزمنـة      مصادر التأريخ االجتماعي

  .مبجتمعه مث لنقدم دليال على عالقة املعجمي. والعصور
ولد بالبصرة سـنة  . ن دريد األزديهو أبو بكر بن حممد بن احلسن ب - 2

تنقل يف اجلزائر البحرية بني البصرة وفارس طلبا للعلم ليتصـدر  . هـ223
احلفـظ وقـد    وكان ابن دريد واسع الرواية قوي. فيما بعد جمالسه ببغداد

السـرج  " وكتـاب  " مجهرة اللغـة  "معجم : ألف عددا من الكتب منها
م يف اشتقاق أمساء العرب،وغريها وهو معج" االشتقاق " وكتاب " واللجام

وابن دريد هو رائد املدرسة . هـ321سنةببغداد  تويفّ. من الكتب األخرى
   األلفبائية اخلاصة اليت تعتمد يف ترتيب املداخل علـى الترتيـب اهلجـائي 

القفطي يف إنبـاه الـرواة   : انظر.(مع اعتماد نظام األبنية اخلليلي األلفبائي
مقدمة لدراسة : وحلمي خليل. 80ص 1عالم جاأل: والزركلي. 93ص3ج

179-163ص  التراث املعجمي.  
تلقى . ولد مبرسية باألندلس. هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده - 3

علومه األوىل على يد والده وروى عنه، مث أخذ عن بعض علماء عصـره  
يهـا  لعلوم اللغة واألدب على دراية بعلوم احلكمة ولـه ف  إتقانهوكان مع .

ومل يكن يف زمانه أعلم منه بالنحو واللغة واألشعار وأيـام  . تصانيف كثرية
وقد رتب مداخلـه  ". معجم احملكم واحمليط األعظم: "ومن مؤلفاته. العرب

ترتيبا هجائيا صوتيا مع نظام األبنية اخلليلي الذي يقوم على ترتيب احلروف 
قسـيم املعجـم إىل   وت) الصويتّ الترتيب اهلجائي(حسب خمارج األصوات 

كتب، وكل كتاب ينقسم إىل مخسة أبواب حبسب أبنية الكالم يف العربية 
وهو معجـم  " املخصص " ومعجم . مع اعتبار نظام التقاليب يف كل بناء

يهتم به  وهو حتفة من حتف التأليف املعجمي. رتبه صاحبه ترتيبا موضوعيا
" وله كذلك كتـاب   .اليوم من يشتغل مبوضوع احلقول الداللية للكلمات

.( هـ458رمحه اهللا سنة  تويفّ. وغريها من املؤلفات اللغوية" إصالح املنطق 
حسني نصـار  . 235-231ص12جمعجم األدباء : ياقوت احلموي: انظر

املعجم : وعبد العايل الودغريي. 303-287نشأته وتطوره ص املعجم العريب
راسـة التـراث   مقدمـة لد : حلمي خليل .57-54باألندلس ص  العريب

املعجمي املدارس املعجميـة  : عبد القادر عبد اجلليل. 374-349ص العريب
  ).200-179دراسة يف البنية التركيبية ص

4 - هو مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي ةولد سـن  املصري 
اختصر كثريا . تتلمذ على علماء عصره ومسع منهم مث مجع وحدث هـ630

                                                                               
ب واللغة، مثل كتاب األغاين والعقد الفريد، ومفردات ابـن  من كتب األد

إال أن أهـم  . ويقال إن اختصاراته وصلت إىل مخسمائة كتـاب . البيطار
، وقد رتبه على طريقة القافيـة،  "لسان العرب " مؤلفاته هو معجمه الكبري 

وهو ترتيب يقوم على آخر حرف يف الكلمة بالنسبة لألبواب، وعلى أول 
بة للفصول اليت تتكون منها األبواب، وهي بعـدد حـروف   حرف بالنس

وقد عمل ابن منظور يف ديوان اإلنشاء زمنا طـويال،  . اهلجاء يف كل باب
كان إمام عصره يف األدب واإلنشاء، عاملا بـالنحو  . قضاء طرابلس وويلّ

مقدمـة  : انظـر . ( هـ711يف شعبان سنة  تويفّ. واللغة والتاريخ والكتابة
  ). 248ص 1جالل الدين السيوطي بغية الوعاة ج – 4ص1اللسان ج

ولـد  . أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد الفريوز آبادي - 5
تفقه يف العلم يف بالده حيـث  . هـ729ببلدة قرب شرياز ببالد فارس عام 

رحل إىل الشام والعراق مث انتقل إىل . اعتىن بعلوم احلديث والتفسري واللغة 
بالد الروم واهلند، فاحتفى به ملكها األشرف بـن إمساعيـل    مصر مث زار
ولـه  . وكان ال يسافر  إال وبصحبته أمحال مـن الكتـب  . وتزوج بابنته

وقد أحصاها السيوطي يف واحـد  . مؤلفات عديدة يف علوم اللغة وغريها
يف عهد امللك األشرف بـن  " القاموس احمليط = "وقد ألف.وعشرين مؤلفا
وقد رتبه علـى  . وأهداه إليه هـ803و796ة ما بني عامي إمساعيل يف الفتر

طريقة القافية وأكثر فيه أمساء األعالم واألماكن، واختصر الشروح يف مقابل 
. ( هـ818تويف رمحه اهللا سنة . إدخال عدد كبري من الكلمات إىل معجمه

والسيوطي يف بغيـة  . 15-11ترمجته يف مقدمة القاموس احمليط ص : انظر
  .273ص 1جالوعاة 

  . 39ص" اجلمهرة "ابن دريد  -6
حتقيق مصطفى السـقا وحسـني   . احملكم واحمليط األعظم. سيده  ابن - 7
.حر الشمس: األوار.  17-16ص 1مصر  ج 1958الطبعة األوىل . نصار

منتنة : ذفرة ودفرة. مجع سبخة، وهي أرض ذات ملح: السباخ  
: وكـل . ا مملوء باحلجارةحجارة كاألثايف ومعناه، أن سهله: نقل. الريح

. مجع أكلة، وهو الشيء املـأكول : أكل. معناه أن حرها يتكل على غريه
. الصاحلون مـن أهلـها  : أحبارها. مجع ضرو، وهو من السباع: الضراء
مجع ربع، وهو الفصيل، واملعىن أن الصاحلني مكن أهلها كالفصـالن  :رباع

يلحس، وهو كناية عـن   سم ما يلعق، أي ماا: لعوق. املهملة ال حارس هلا
أي أرسـل  : بس عقاربه. األذى والشر: الشذى. قلة اخلري وضعف احلال

  .منائمه وأذاه

 املكتب التجـاري  سلسلة ذخائر التراث العريب. ابن سيده املخصص - 8
  .8ص 1ج. بريوت -للطباعة والتوزيع والنشر
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9 - سـبة إىل  الواسطي ن هو حمب الدين أبو الفيض السيد مرتضى الزبيدي

ه رحل إىل مدينة زبيد اليمنيـة  1145وا ولد سنة . مدينة واسط العراقية
زار احلرمني الشريفني والتقى بعلماء . وأقام ا زمنا فنسب إليها وا اشتهر

احلجاز واملدينة ومكة والطائف، كما زار مصر وحضر جمالس علمائهـا مث  
. لتفسري وعلـوم احلـديث  كان عاملا يف اللغة والفقه وا. رحل إىل فلسطني

بعد أن  هـ1205رمحه اهللا سنة  تويفّ. وكان متقنا للغتني الفارسية والتركية
" و" شرح إحياء العلـوم للغـزايل  : " من مؤلفاته. أصيب مبرض الطاعون
" حسن احملاضرة يف آداب البحث واملنـاظرة " و" مناقب أصحاب احلديث

تاج العروس من جـواهر  " إال أن أشهر مؤلفاته، معجمه الكبري …وغريها
وقد جاء هذا . ألفه يف مصر واستغرق من الزمن أربع عشرة سنة". القاموس

املعجم شرحا للقاموس احمليط للفريوزآبادي ملا اتسـم بـه مـن االجيـاز     
يف ترتيب تاج  وقد اتبع الزبيدي. واالختصار والغموض يف بعض الشروح

). 2، مقدمة تاج العـروس ص مرتضى الزبيدي: انظر.(العروس نظام القافية
عبد القـادر  . 540-508ص. ، نشأته وتطورهاملعجم العريب: حسني نصار
  .352-343ص . املدارس املعجمية، دراسة يف البنية التركيبية: عبد اجلليل

  .3ص 1ج.تاج العروس من جواهر القاموس. حممد مرتضى الزبيدي - 10
  .36ص. مؤسسة الرسالة .القاموس احمليط. جمد الدين الفريوزآبادي - 11
  17ص  1احملكم ج .  ابن سيده - 12
  .17ص1ج. املصدر السابق - 13

14 - ولد سنة . هو أبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة بن نوح األزهري
ـ 282 تلقى العلم على يد كبـار علمـاء عصـره،    . يف هراة خبراسان هـ

ملعروف بابن كإبراهيم بن عرفة امللقب بنفطويه، وأيب بكر حممد بن السري ا
السراج، وأيب الفضل حممد بن أيب جعفر املنذري رحل إىل . وغريهم اللغوي

مـن   ويعترب األزهري. بغداد وانضم إىل نفطويه يف خصومته مع ابن دريد
موثق يف روايته كثري احلفظ والسماع، ولـه بـاع   . علماء العربية البارزين

كتـاب  : "بني مؤلفاتـه من . طويل يف اللغة والغريب والنوادر والوحشي
تفسري أمساء اهللا عزوجل، " وكتاب" غريب األلفاظ اليت استعملها الفقهاء 
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 باألبنيـة العربيـة اللفظيإشكال إحلـاق املقتـرض 

 

 )*( ركانأمحد أب .د

 :متهيــد

بيد أن . اإلحلاق مبحث من مباحث علم الصرف
 الصرفيني القدامى مل يفردوا له باباً خاصاً أو مبحثاً مستقالً،

إمنا جاء حديثهم عنه منثوراً يف أبواب خمتلفة، ال سيما أثناء و
وزنه سم أو الفعل حىت يصري اليت تلحق اال تتطرقهم للزيادا

اللفظي من و احلروف مطابقاً لـوزن آخر من حيث عدد
و حيث احلركاتالسكنـات .  

و معىن اإلحلاق ": ما يلي" شـرح الشافية"جاء يف 
يف االسم والفعل أن تزيد حرفاً أو حرفني علـى تركيبٍ 

لتركيب بتلك ليصري ذلك ا معىن؛زيادةً غري مطردة يف إفادة 
 الزيادة مثـل كلمة أخرى يف عدد احلروف وحركاا املعينة

يف و السكنات، كُلُّ واحد يف مثل مكانه يف امللحق ا،و
املصدر واسم و األمرو املضارعو من املاضي: تصاريفها

من و املفعول إن كان امللحق به فعالً رباعياً،الفاعل واسم 
به امساً رباعياً ال  التكسري إن كان امللحقو التصغري
   .)1("مخاسياً

حنن اليوم أحوج ما نكون إىل توظيف هذا املبحث و
مبوضوع  منهاخصوصاً ما يتعلق  ،يف دراساتنا املعاصرة

، حىت يتسىن لنا أن نواجه هذا الزخم اهلائل اللغوياالقتراض 
نعاجله معاجلة و من األلفاظ املقترضة اليت تغزو لغتنا يومياً،

  ول ـيق. النهج الذي سطره لنا لغويونا القدامى سليمة على

هذا حبث مهم يف ": الدكتور حممد خري احللواين عن اإلحلاق
القوايف الشعرية و علم الصرف، كانت متليه طبيعة األوزان

من أجل ذلك جند و تطور األصوات تارة أخرى،و ،تارة
معظم األمثلة كلمات قدمية مل تستعمل يف املاضي إال 

ليس هلا يف الزمن احلاضر متسـع لتدخل و الً ضئيالً،استعما
يف األساليب احلديثة، غري أن مثل هذا البحث تبقى له 
قيمتـه يف الدراسات املعاصـرة، ألنه قد يتيح اال لوضع 
املصطلحات أو التعريب، على سمت ما كان جيري قدمياً يف 

  . )2("توليد الكلمات، وإمناء الثروة اللفظية

له عالقة و ووزا،حلاق عالقة وطيدة ببناء الكلمة ولإل
تالزمية وتكاملية باألصوات اللغوية، السيما فيما يتعلق 

ألن  ؛حقاًال، كما سيتبني لنا ذلك اللفظياالقتراض مببحث 
تنطلق  ،العرب ملا كانت تقبل على تعريب مفردة أعجمية

عربية بأن تضع مكاا أصواتاً  ،تغيري أصواا األعجميةمن 
مث تتبع هذا العمل خبطوة  ،العربيةمطابقة للمنظومة الصوتية 

 ،أصيل عريبببناء  األعجميتتمثل يف إحلاق اللفـظ  ،تالية
من حيث  إاملنش عريبكأنه و حىت يصري اللفظ املقترض

بناؤهو ـهأصوات.  

مثل  ،رمبا مل تكن العرب متشددة يف مسألة البناءو
، بدليل أن هناك ألفاظاً مقترضة تشددها يف مسألة األصوات
وبقيت أبنيتها خمالفة موع األبنية  ،نقلت إىل اللغة العربيـة
  دة ــل يف املقابل أن جند لفظة واحـالعربية، لكنه يستحي

 املغرب - وجدة  –ب والعلوم اإلنسانية كلية اآلدا –جامعة حممد األول )*(



 

 

   معىن هذا أن التغيري.قترضة احتفظت بأصواا األعجميةم 
على مستوى األبنية مل يكن مطرداً، أما على مستوى 

  .فقد كان كذلك األصوات

هـو إمـام   " اإلحلـاق "استعمل مصطلح  منوأول 
يف الباب  ،"الكتاب"العالمة سيبويه يف  عميدهمو النحويني

وإن دل هذا علـى  ". ما أعرب من األعجمية"الذي أمساه 
رمبا كـان   ،باعتباره ظاهرة صرفية ،شيء فعلى أن اإلحلاق
 ث لغويمبح من أي اللفظياالقتراض أكثر التصاقاً مببحث 

  .آخر

لوجهات نظـر   ،هذا املبحث خاللمن  ،وسأعرض
بعض اللغويني حول إحلاق املفردات األعجميـة باألبنيـة   

حول جواز أو امتناع إحلاق البعض منها بأبنية غري و العربية،
عربية، خصوصاً إذا علمنا أنه ليس كل ما مت اقتراضه مـن  

ذلك راجـع  السبب يف و .قد أحلق باألبنية العربية األعجمي
إىل أن بعض املفردات األعجمية ال حتتمل أن تلحق باألبنية 

قـد يـؤدي إىل    ،ألن التشدد والتعسف يف إحلاقها ،العربية
بعيـدة عـن الصـورة    و بإعطائها صورة مشوهة ،مسخها

. قبل أن تقْترض ،احلقيقية اليت كانت عليها يف لغتها األصلية
مبا فقـدت الكلمـة   ر.. ": يقول األستاذ حممد شوقي أمني

 األجنبية صورا، وتنكرت ألصلها، مبا انقطع من أوصاهلا،
ما احنذف من مقاطعها، فباتت غريبة السمات، ال فصيحة و

ال أجنبية يتجلى وجههـا يف لغتـها   و ،عريبترتد إىل أصل 
  .األصلية

واحلق أن الكلمة األجنبية إذا تبدلت صورا، كانت 
 وضعت وضعاً غري مسـبوق؛ كأمنا خلقت خلقاً جديداً، و

بذلك يبطل الغرض من التعريب وهو نقل الكلمة األجنبية و
إذن ال و .غرض حمـدود و الدالة بذاا على معىن مقصود،

يكون مثة كبري فرق بيــن التعريــب وبـني الوضـع     

وال شك يف أن العامل الـرئيس يف تنطـع   . )3( "واالشتقاق
ة ـنصياع لألبنياالنسياق واال األعجمية عنبعض املفردات 

العربية يعود إىل وجود قوانني وقواعــد تضـبط هـذه    
قواعد خمالفة لتلك الـيت  و هي قواننيو املفردات األعجمية،

لغة إنسانية تركيبتها اخلاصة  لكلجندها يف اللغة العربية، ألن 
 . اليت متيزها عن غريها من اللغات األخرى وخصوصياا

ن للكلمات العربية إ" :شوقي أمني قائالً حممديضيف 
صيغاً معينة، طاوعت ما للغة من خصـائص  و أبنية خاصة،

إن للكلمات األجنبية و ومواضعات يف األصول والزيادات،
يف و أبنية أخرى تقتضيها طبائع لغاا يف تركيـب الكلـم،  

يف تزويدها مبقـدمات تسـمى   و تأليف ما هلا من مقاطع،
أن معانـاة  ال ريب و مؤخرات تسمى الكواسع،و الصدور،

، عريبتطويع تلك التراكيب األجنبية إلحلاقها بأبنية الكالم ال
ال و ال ختلو من إخالل باألوضاع املقررة لتلك التراكيـب، 

يؤمن يف إجراء ذلك أن يضيع جزء من الكلمة املعربة، فضالً 
  . )4( "تشويهو عما يترتب عليه من تنكري

  :اق وعـدمــهوجهة نظر املـؤيدين لإلحل -1
الذي كان أول من  ،سيبويهاإلمام يتزعم هذا الفريق 

كل من جاء بعده من املؤيدين اختذ و يف مسألة اإلحلاق؛ تب
 ،كما سنرى الحقاً ،قوله يف املسألة قاعدة بىن عليها حكمه

  : يتلخص رأي هذا الفريق عموماً يفو
  .من حيث البناُء عريببال القول جبواز إحلاق األعجمي -  أ 

على بناء غري  األعجميح بورود اللفظ السما -ب
يعين إجازة عدم إحلاقهعريب ،.  

  :هسيبويـ 1-1

، باباً هو من علماء القرن الثاين اهلجريو عقد سيبويه،
 ،"ما أعرب من األعجمية"عنونه بـ  ،خاصاً مبسألة اإلحلاق

اعلَم أم مما يغيرون من احلروف األعجمية ما ": يقول فيه



 

 

وفهم البتةَ، فرمبا أحلقوه ببناء كالمهم، ورمبا مل ليس من حر
  .يلحقوه

فأما ما أحلقوه ببناء كالمهم فَدرهم، أحلقوه ببناء 
 .دينار أحلقوه بِدمياسو .بهرج أحلقوه بِسلْهبو .هجرع

إِسحاق فأحلقوه بِإِعصار، : قالواو .كذلك] أحلقوه[ديباج و
: قالواو. جورب فأَلْحقوه بِفَوعلووع، يعقُوب فأحلقوه بِيربو

. قالوا شبارِق فأحلقوه بِعذَافرٍو. آجور فأحلقوه بِعاقُول
لَما أرادوا أن يعرِبوه أحلقوه ببناِء . رستاق فأحلقوه بِقُرطاسو

  .كالمهم كما يلْحقون احلروف باحلروف العربية

مع إحلاقهم رمبا غريوا حاله عن حاله يف األعجمية و
بالعربية غري احلروف العربية، فأبدلوا مكان احلرف الذي هو 

 أبدلوا مكان الزيادة،و غَيروا احلركةو للعرب عربِياً غريه،
األصل، فال تبلغ  ال يبلغون به بناء كالمهم، ألنه أعجميو

إمنا دعاهـم إىل و .قُوته عندهم إىل أن يبلـغ بناءهـم
ولُها العربية بإبدال حروفها، ذلك أن األعجميـة يرها دخيغ

فحملهم هذا التغيري على أن أبدلوا وغَيروا احلركة كما 
ربما و .هنِي حنو ربانِي وثَقَفي: يغيرون يف اإلضافة إذا قالوا

حذفوا كما حيذفون يف اإلضافة، ويزيدون كما يزيدون فيما 
 آجر،: ذلك حنوو ه بناءهم،ما ال يبلغون بو يبلغون به البناء

  .القَهرمانو سراويل،و إِبريسم، وإمساعيل،و

 ما مل يلحق، من التغيريو وقد فعلوا ذا مبا أحلق ببنائهم
  .اإلبدال، والزيادة واحلذف، ملا يلزمه من التغيريو

سم على حاله إذا كانت حروفه من الوربما تركوا ا
 خراسان،: حنو حروفهم، كان على بنائهم أم مل يكن،

  .الكُركُمو خرمٍ،و

مل و ربما غَيروا احلرف الذي ليس من حروفهمو 
 آجر،و بقَّمٍ،و فرِند،: يغيروه عن بنائه يف الفارسية حنو

  .)5( ".جربزٍو

أن سيبويه قد  ،يتبني من خالل استقراء هذا الكالم
 ،ملقترضتطرق لكل االحتماالت اليت قد خيضع هلا اللفظ ا
إن على و ،عندما يلج اللغة العربية، إن على املستوى الصويتّ

فهو يقسم املادة املقترضة إىل  ؛املستوى املورفولوجي
  : الضروب التالية

علماً بأن أحلقته بكالمها، و ضرب غريته العرب -أ
واإلحلاق على  ،التغيري يكون على مستوى األصـوات

أعطاها سيبويه على هذا  من األمثلة اليتو مستوى األبنية،
  :ما يلي اللفظي النوع من املقترض 

متفاوتة الوزن  ،هي عملة فضية معروفةو :درهم* 
حيث تلفظ  ،أصلها من اللغة اليونانية العصور؛حبسب 

δραχµη )δraχmi .( وقد تصرفت العرب يف هذا اللفظ
بعد إقحامه يف لغتها بتغيريه، أوال من حيث األصوات، 

هو الصوت الذي يشبه الذال و ،)δ(ت مكان حيث وضع
، )χ(كما أبدلت صوت  مهملة؛املعجمة يف العربية، داالً 

وهو الصوت الذي يقترب نطقه من نطق صوت اخلاء 
كما يتوهم  -العربية، لكنه ليس شبيهاً به بشكل مطلق 

بصوت اهلاء  -) أي علماء األصوات(كثري من األصواتيني 
جتنباً  - وكالمها صوت حلقي-اخلاء بدالً من صوت  ،ةالعربي

لالستثقال يف النطق، فصار نطقه كالتايل يف اللغة العربية 
غري موجود يف اللغة العربية، ) فْعلِّ(مبا أن بناء و ،)درهمِ(

، كما هو لكوا ال تبتدئ بساكن أبداً وال بتكتل صويتّ
ونقل  ،، فقد مت كسر الدالواقع يف هذه الكلمة اليونانية
هو الراء، مث نقلت حركة و ،سكونه إىل الصوت الذي يليه

متت االستعاضة عن و اهلاء، هوو ،الراء إىل احلرف املوايل
: اللفظ كالتايلفصار  ،كسرة الصوت األخري بسكون

)مهرع(فأحلق ببناء  ،)درجوهو لفظ  ،)هين ـيع عريب
  ".فعلَـل"ف فصار على وزن ياخلف السلوقي الكلب



 

 

 *جبرهـو  و يقصد به كل رديء من الدراهم،و :ه
ه( معرب عن اللفظ الفارسيرهبلعـل  و مبعىن الزائـف،  ،)ن

هلذه اللفظة األصل احلقيقي، هو اللفظ الفهلوي )parak  أو
parag(قد تصرف و ، أمـا صوت النون األول فهو للنفي؛

حبذف النون مـن مسـتهل    ،اللغويون العرب يف هذا اللفظ
قلب اهلاء األخرية جيماً، حـىت صـار كالتـايل    و الكلمة،

هي صفة للرجل و ،)سلْهب( عريبليلحق باللفظ ال ،)بهرج(
  ".فَعلَل"الفرس الطويل املمتد، ليصري على وزن و الطويل

 *داآلس و هي عملة تساوي عشرة آسـات، و :ارين
وأصله من اللغة الالتينية حيث يلفـظ   النحاسية؛من النقود 

)denarius.( هذا اللفظ موجود يف لغات كثرية وبنطق و
) δηναριον(فهــو فــي اليونانيـــة    : متقارب

)δinarjon(، يف السريانيـة و) يف الفهلويـة  و ،)دينـارا
)denar (حمقق كتاب  ،عبد الرحيم.يعتقد الدكتور فو ؛
أن هذا اللفظ تسرب إىل اللغة العربية  ،للجواليقي" املعرب"

فإننـا   ،ولو أخذنا ذا االحتمال. )6(ويـةعرب القناة الفهلـ
نسلم بأن اللغويني العرب مل حيدثوا أدىن تغيري يف هذا اللفظ 

، مع جلوئهم إىل متديد حركة الـدال  على املستوى الصويتّ
وهو املكان العميق املظلم الذي ال  ،)دمياس(ليلحقوه بلفظ 

ـ ". فيعال"ينفذ إليه الضوء، ليصبح على وزن  لمنا أما إذا س
قد دخل إىل اللغة العربية مباشرة مـن اللغـة   " دينار"بأن 

 ،اك باحلذفذ فإن العرب تكون قد تصرفت فيه إذ ،الالتينية
اليت تستعمل ) ius(أي حبذف الالحقة  ؛لتتمكن من إحلاقه

اليت تستعمل بكثرة يف األمساء و يف حالة النداء، ،يف الالتينية
يف األمساء الدخيلـة علـى   الشخصية الرومانية، أو و العائلية

وهو اسم لعدد كبري من امللـوك   ،)darius(الالتينية مثل 
هـو  و ، بالشني،)داريوش(أصله يف اللغة الفارسية و الفرس،

  .اسم أكرب ملوك اهلخامنشيني

 *دهـو  و .حلمته إبريسـم و هو ثوب سداهو :اجيب
قد غريته العرب بإضافة و ؛) ديبا( معرب عن اللفظ الفارسي

  .، مثل دينار)دمياس(على وزن  ليصري ،يم يف آخرهاجل

 هو ابن سيدنا إبراهيم، عليهما السـالم؛  :إِسحاق*  
 )   יצחק(من اللغة العربية حيـث يلفـظ   أصله احلقيقيو
: )صـحك ( ) צחק (مـن   ،معناه يضـحك و )يِصحاق(

قـد انتقـل هـذا اللفـظ من اللغة العربية و الضحـك؛
، مث )إسـحق (فصار  ،نية بعد تغيري يائه ألفاًإىل اللغة السريا

أخذته اللغة العربية من السريانية، فعملت على متديد حركة 
  ).إِفْعال(فيصري على وزن ) ارصإع(احلاء ليلحق بـ 

هو ابن سيدنا إسحاق، عليهما السـالم؛   :يعقوب* 
كُوف) ( יעקוב(  أصله عربيع؛ تصرفت فيـه العرب )ي
هي شبيهة بالفاء الفارسـية، إىل  و لفاء العربية،بتغيري حرف ا
 ،)يربوع(قلبت فتحـة العني سكوناً ليلحق بـ و باء عربية،

هو نوع من الفئران طويل الرجلني قصري اليدين، فيصري يف و
  ". يفْعول"األخري على وزن 

هو معرب عن اللفـظ  و الرجل؛هو لفافَةُ  :جورب* 
ب( الفارسيقد أحلقته العـرب  و .فارسيـة، بكاف )كور

جيماً مفتوحة،  ،قلبت كافه املضمومة أنبعد  ،"فَوعل"ببناء 
  .مـع تسكيـن الـواو

 ،مث يطبخ ليبىن به ،هو الطني الذي يعجنو :آجور* 
، )آكور( هو معرب عن اللفظ الفارسيو احلجر؛عوضاً عن 

 قد غريت العرب كافه جيماً لتلحقه بعدهاو بكاف فارسية،
هو و وهو املوضع الذي تكثر فيه املنحنيات، ،)عاقول(بلفظ 
هو كـذلك نبـت   و احلل، ةمن األمور الصعب امللتبسأيضاً 

  ".ولاعفَ"، فصار على بناء ..شائك ترعاه اإلبل

  



 

 

 يصنع مـن الـدقيق   احللوىهو نوع من  :ُشبارِق* 
ـ "و "فَيشفارِج: "فيه لغتان أخريان مهاو الزيت،و ش؛" جارِب 
قد أَلْحقَتـه العـرب   و ،)بِيشباره(ها يف اللغة الفارسية أصلو

هو الـبعري الشـديد   و ،)عذافر(على شاكلة " فُعالل"ببناء 
على السفر، بعد أن تصرفت فيه حبذف جزئه األول القوي، 

فصــار   ،قلب اهلاء األخرية قافاًو الياء،و املشكل من الباء
)بقشية ال تبتدئ بساكن، كمـا  ملا كانت اللغة العربو ،)ار

وفتحة  ،سلفت اإلشارة، فقد مت حتويل سكون الشني ضمة
  ".  فُعالل"فصار على وزن  ،الراء كسرة

 *تهو ينطق و القرية؛معناه و :اقُرس)روسيف اللغة ) ات
عبـد الـرحيم أن   .الفارسية احلديثة، ويعتقد الـدكتور ف 

)رساقت (معرب عن اللفظ الفهلوي )rostak) (روستاك (
ليلحق بــ   ،نظراً اللتقاء الساكنني ،بعد أن مت حذف واوه

  ".فُعالَل"فيصري على وزن ) اسقُرطَ(

ملحقة البعض منه بأبنية  ،ضرب غريته العرب -ب
    تاركة البعض اآلخر على حاله غـري ملحـق  و ،كالمها

 ربما حذفوا كما حيـذفون يف اإلضـافة،  و..":لقول سيبويه
   ما ال يبلغون به و البناء بهزيدون فيما يبلغون يزيدون كما يو

يل، سراوِو يل،اعمإسو ريسم،إِبو آجر،: ذلك حنوو بناءهم،
  :إليكم تفصيل القول عن هذه األمثلةو .)7("والقَهرمان

هـو  و قد سبق شرحه،و هو لغة يف آجور،و :آُجرُّ* 
 .ماًمعرب عن اللغة الفارسية بعد قلب الكاف الفارسية جي

هذا البناء غري موجـود يف اللغـة  و ،"فَاعل"هو على بناء و
ليس يف كالم العرب ": حيث يقول ،حسب سيبويه ،العربية

وال ريب يف أن هذا البناء يعترب من األبنية الـيت  . )8( "لاعفَ
 استدركت على سيبويه، ووجوده يف اللغة العربيـة رهـني  

: قـال ..": فيـومي ، بدليل قول الاللفظيباملقترض مرتبط و
ُـ و ل بضم العني،اعفَ عريبوليس يف ال ـ و كأما اآلنـ ر اآلج

  .)9( "ـل فأعجميـاتابكَو ـلآمو فيمن خفف

 *مرِإبهو احلرير قبل أن خيرج مـن الشـرنقة  و :يس 
 رب عن اللفظ الفارسـي هو معو قبل أن خترقه دودة القز؛و
اء إدخاله يف قد تصرفت العرب يف هذا اللفظ أثنو ؛)يشمأَبرِ(

بقلب شينه سيناً، أما علـى مستوى البناء فقد اعتربه  ،لغتها
بيد أن ما مل يلحق باألبنية . سيبويه غري ملحق باألبنية العربية

لـيس بنــاء   و ، بكسر الـالم، "إِفْعيلل"العربية هو بناء 
الدليل على ذلك ما نقل عـن ابن و ، بفتح الالم،"إِفْعيلَل"

: لشأن، يقول شهاب الـدين اخلفـاجي  األعرايب يف هذا ا
 قيل بكسر اهلمـزة و الراءو بفتح اهلمزة: أَبريسم= إِبريسم "
الراء وفتح و بكسر اهلمزة: قال ابن األعرايبو ..فتح الراء،و

لكن إِفْعيلَـل  و ليس يف الكالم إِفْعيلل بالكسر: السني، وقال
يعترب، هو اآلخر، " لإِفْعيلَ"من مث فإن بناء و .)10("مثل إِهليلَج

  .من األبنية املستدركة على سيبويه

 هـو ابن إبراهيم، عليهما السـالم ؛  :إِسماعيـل* 
يِشمع (  )ל יא ישמע(أصله من اللغة العربية حيـث ينطق و
هذا اللفظ موجود يف اللغة السريانية و مبعىن مسع اإلله،) إِيل

 عـريب لمنـه أخـذ اللفـظ ا   و ،)يلاعإِشم(حيث ينطق  
)إسمبعد تغيري شينه سيناً، مع عدم إحلاقه لعدم وجود ) يلاع

  .على بنائه عريبلفظ 

 معـروف؛ هـو  و هو مفرد سراويالت، :سراويل* 
معرب عن اللفظ الفارسي )لْوقد أدخلته العرب يف و ).ارش

جتلى يف تقدمي  ،كالمها بعد تغيري شينه سيناً مع قلب مكاينّ
غري ملحق ) يلاوِسر(قد اعترب سيبويه لفظ و .الراء على الالم

يعترب من األبنيـة الـيت   " اويلفَع"باألبنية العربية، ألن بناء 
لـيس يف  ": ، بدليل قول ابن خالويهسيبويهاستدركت على 

كالمهم فَعاوِيل إال س11("يلاوِر(.  



 

 

املنصـور  و الغالبو املباركو معناه املظَفَّرو :وزفَيُر* 
مـن بـني   و .الفارسيةيف اللغة .. د واملتمتعالسعيو والفاتح

، )بيروز(هو يلفظ  و .معانيه يف اللغة العربية احلجر النفيس
قد نقلته العرب إىل لغتها بعد قلب البـاء  و .بالباء الفارسية

أمثلته كثرية يف اللغة و ،"ولفَيع"الفارسية فاء، مث أحلقته بـ 
ويكون على " :ولهأشار سيبويه إىل بعض منها يف ق ،العربية

اخلَيشـوم،  و قَيصوم،: سم حنوالوالصفة، فا سماالفَيعول يف 
  .)12( "..ديمومو عيثُوم، وقَيوم،: الصفة حنوو .واحلَيزوم

 معناه فـي اللغة الفارسيـة اآلمـر، و :قَهرمـان* 
قد نقل و ..الشجاع، ووكيـل اخلـرج والدخلو البطل،و

تغيري علـى   ية دون أن يجرى عليه أيمن الفارسية إىل العرب
فقد صادف أن  ،البناء مستوىمستوى األصوات، أما على 

الذي أشـار سـيبويه إىل    ،عريبال" فَعلَالن"وافق بناؤه بناء 
 "فَعلَالَن"ويكون على مثال ": ، يقول"كتابه"بعض أمثلته يف 

: سـم واال. هـو صـفة  و شعشـعان : هو قليل، قـالوا و
قد ذهب السـيد أدي شـري إىل أن لفـظ    و .)13("زعفَران

هـو  و ،عـريب مركب من مكونني اثنني أحدمها ) قَهرمان(
  .    )14(معناه صاحب و )مان(هو و ،، واآلخر فارسي)قهر(

ألن أصـواته   ،ضرب تركته العرب على حاله -ج
كان علـى أبنيتـها أم مل   أشات أصوات العربية، سواء 

طابق و ،أصوات العربية صواتهأومن أمثلة ما شات  .كني
  :ما يلي ،بناؤه أبنية العربية

 املسـرور،  الفارسـية ومن معانيه يف اللغة  ):ُخرم(* 
هو أيضـاً  و ،اليوم الثامن من كل شهر مشسيو الضاحك،و

اسم مقام موسيقي..  

هـو  : قيلو قيل العصفر،و هو الزعفران، :ركُمكُ* 
  .فارسي أصلهشيء كالورس ؛ 

خالف بناؤه و ،ت أصواته أصوات العربيةأما ما شا
  :فمثل ،أبنية العربية

 *انُخرو :اسإيـران احلاليـة،   هي تقع مشال شرقي 
قد نقلت من الفارسية دون و .مشهد مدينةمركز حمافظتها و

ـا  تغيري على املستوى الصـويتّ  أن يطرأ عليها أيإال أ ،
ف يف اللغـة  هو بناء غري معروو ،"ناالَفُع"جاءت على بناء 

  .العربية

 ضرب غريته العرب لكنها مل تلحقه بكالمها، -د
  :من أمثلتهو

هو وشي السيف، وهو مـا يظهـر علـى     :فرِند* 
. خطوط كدليل على نوعية السـيف و صفحته من عالمات

معرب عن اللفظ الفارسي )دبنمـن  و ، بالباء الفارسـية، )ر
، والسـيف  املوساحلرير، والسيف، و الفارسيةمعانيـه يف 

قـد أقحمتـه العـرب يف    و ،إخل..الالمع، والكوكب الثريا
مع كسـر  ،بعد أن قلبت باءه الفارسية باء عربية ،كالمها

هو من األبنية الـيت  و ،"فعنل"الفاء والراء، حىت يلحق ببناء 
  .استعماله نادر يف اللغة العربيةو استدركت على سيبويه،

معـرب عـن اللفـظ    هو و صبغ أمحر ؛ :بقَّـم*  
كَّ( الفارسيقد تصرفت فيه العرب و .، بالكاف الفارسية)مب

 اظ ببنائه الذيـقافاً عربية، مع االحتف الفارسيةبقلب كافه 
وهو بناء قليل االسـتعمال يف اللغـة    ،"فَعل"صادف بناء 

 ):بذَّر: (هيو ،يكاد يقتصر على مفردات معدودات ،العربية
 اسم قريـة، و هو اسم رجلو ):مخض(و هو اسم مكان،و
 هو اسم بيـت املقـدس،  و ):شلَّم(و هو موضع،و ):عثَّر(و
  . اسـم موضـع هوو ):خود(و هو اسم فرس،و ):شمر(و

سبقت اإلشارة إليه أثناء التطـرق للضـرب   ( :آُجرُّ*      
  ).الثاين



 

 

هو معرب عن اللغة و .هو اخلب من الرجال :ُجرُبز* 
 من معانيـه و ، بالكاف الفارسية،)ربزكُ(ينطق حيث الفارسية 

 ،إخل.. ، والعامل الكبري، والذكيوالشجاعاملكّار، واحملتال، :فيها
قد نقلته العرب إىل كالمها بعد قلب الكـاف الفارسـية   و

ألنـه   ،جيماً عربية، مع إبقائه على حاله من حيث البنـاءُ 
 سم الربـاعي هو من أبنية االو ،عريبال" فُعلُل"صادف بناء 

  .ارد

ميكن أن نسـتخلص رأي   ،من خالل ما سبق طرحه
جمـيء   إالذي ال يتناىف مع مبـد  اإلحلاق، سيبويه يف قضية

املفردات األعجمية على غرار مثيالا من اللغة العربيـة من 
األقيسة و ، أو خروجها عن األبنيةأول، من وجه حيث البناُء

ميكن للغة العربية  ،قديرينففي كال الت. العربية، من وجه ثان
أن تتقبل هذه املفردات األعجمية بصـدر رحـب، لكـن    

بيد . شريطة أن تصري أصواا كلها من أصوات اللغة العربية
أننا نؤاخذ سيبويه، من خالل قولته يف اإلحلاق، على أمرين 

  :اثنني

بلفظـة   )اقُرسـت ( يتمثل يف إحلاقه لفظـة و :األول
 ،عـريب نه أن اللفظة الثانية من أصـل  اعتقاداً م ،)اسقُرطَ(
من مث فإنه ال يصـح إحلـاق لفـظ    و هي ليست كذلك،و

أعجمي اعتبار هذا األمـر مبثابة سبق  ميكنو ،بآخر أعجمي
الفارسيــة  ) رسـتاق (قلم من قبل سيبويه عندما أحلـق 

 تلفـظ  حيـث  ،األصـل   اليونانية   )قُرطَاس( بـ األصـل
"χαρτης" )χartis( املعروف أن العرب قد أدخلـت  ؛ و

هذه املفردة يف كالمها بعد أن حولت صوا األول الشـبيه  
أضافت ألفاً بعد صوت الراء و باخلاء العربية إىل قاف عربية،

هـو  و )قرطاس(، فاشتقت منه لفظ )يساطقَر(ليصري نطقه 
هو من األبنيـة  و )فُعالل(، فصار على بناء "قراطيس"مفرد 

ويكــون  ": يقولحيث سيبويه يف كتابه،  هاإلياليت أشار 

هو قليـل يف  و فُسطاط،و قُرطاط،: امساً حنو" فُعالل"على 
  .)15( "ال نعلمه جاء وصفاًو الكالم،

حتت قـراءتني  " آجور"يتمثل يف إيراده للفظ و :الثاين
  : خمتلفتني

امللحق بكالم العـرب ألنـه علـى وزن     :ورآُج* 
ه مفردات كثرية يف العربيـة، وإن  هو بناء تمثّلو ،"ولاعفَ"

ألن هـذا البنـاء نفسـه    كان معظمها من أصل أعجمي ،
  .مقترض من اللغة اآلرامية

هو بنـاء ال يعتـرف   و ،"لاعفَ"على وزن  :آُجر* 
ولـيس يف كـالم   ": سيبويه بوجوده يف اللغة العربية لقوله

  .هو مما استدرك على سيبويه من األبنيةو .)16("العرب فَاعل

به، يف رأيـي، أن يكتفـي بلفـظ     حيسند كان قو
، بكـاف  )ورآكُ( ألنه معرب عن اللفظ الفارسي) آجور(

املعتـرف بـه يف   " فاعول"فارسية، الذي صادف بناؤه بناء 
هلذا جتدين أتساءل عن السـر يف إيـراده لغـتني    و .العربية

أألن الرجل مل يكن متيقناً من النطق : خمتلفتني للفظة واحدة
هو و هل يعقل ذلكو هلذه املفردة يف لغتها األصلية؟ احلقيقي

؟ أم إن هنـاك  اللفظ من أصل فارسيو ،من ساللة فارسية
  .؟مل ننتبه إليهاإلشكال  هلذاتفسرياً آخر 

فإن هناك قولة أخرى لسيبويه ) رآج(لفظ  ذكروعلى 
يعرض من خالهلا، وبشكل صريح، رأيه خبصوص إمكانيـة  

مثال غري مسبوق يف العربية من  على األعجميورود اللفظ 
أَدع صرف اآلجر، ألنه ال : فَإِنْ قُلْت ": ، يقولحيث البناُء

 ـرِبأُع قَد هبِ، فإِنرئاً من كَالَمِ العيش بِهشيف  و ي كَّـنمت
؛ ك صرفُه من كَالَمِ العـربِ ليس بِمنزِلَة شيٍء ترِو الكالمِ،
ال ي هلََألنعالف بِهةٌ،و شزِياد رِهيف آخ سو لَي ،ـثنؤبِم سلَي 

 ،]يف كَالَمِ العـرب [ه ثَان عربِي لَيس لَ] بِمنزِلَة[إِنما هو و



 

 

  . )17("أَشباه ذَلـكوكُـدت تكاد،و حنـو إبِـل،
الذي جاء علـى بنـاء    -) آجر(فسيبويه يعترب لفظ 

متأصـالً   -اللغة العربيـة   منعدم يفنه اعـترف هو نفسه أ
يسري عليه ما يسري علــى  و متجذراً يف كالم العرب،

الذي ليس لـه   عريبمبثابة اللفظ ال فهوالوضع،  عريباللفظ ال
وإمنا ":  مثيل يف البناء، وهذا ما عبـر عنـه سيبويـه بقوله

قد تعمد و ؛"يف كالم العرب"ليس له ثان  عريب "مبرتلة"هو 
، مـع أن  "أعجمي"بدالً من " عريب"ويه استعمال لفظ سيب

 األعجمييف حقيقته، للربهنة على أن اللفظ  أعجمي) آجر(
أصبح جزءاً ال يتجـزأ  و إذا دخل العربية صار منتسباً إليها،

  .  منها
  : ياملرزوق 1-2

هو من أئمة القـرن  و ،عن املرزوقينقـل السيوطي 
ما كانَ " :"لفصيحشرح ا"، قوله يف الرابع اهلجري باتراملُع

 هها بِناؤقاًمنوافهـا، ومـا    ملَيلُ عمحبِ يركَالمِ الع ةنِيَألب
 مهتنِيأَب الَفىخراعها ينأَكْثَر فيختـار،  م لَه مما كَانَ الفَه 

كمـا روِي يف   عـدة لُغات،رمبا اتفَق يف االسم الواحد و
  .)18( "طريق االختيار فيه ما ذكـرتو وه؛حنو جربيـل

املرزوقي هذا أنه يساند فكرة إحلاق  كالميستنتج من 
الذي و ،)حيمل عليها: (لقوله عريبباللفظ ال األعجمياللفظ 

من  عريبما يسري على ال األعجمي علىيفهم منه أنه يسري 
 كما إنه ال يـرى أي . خلإ..البناءو النقصانو أحكام الزيادة

 العربيـة؛ على خالف األبنية  األعجميأس من أن جيـيء ب
يؤثر، يف حالـة  و يفضـل القول بأنهبيد أن هذا ال مينع من 

تعدد صيغ الكلمة األعجمية الواحدة، اختيار البناء األقرب 
وما خالف أبنيتهم منها يراعى ما كـان  ": إىل العربية لقوله

  .   "الفهم له أكثر فيختار

  

  :ابن سيده  1-3

هو من علمـاء القـرن اخلـامس    و أما ابن سيـده،
فقـد عقـد فــي كتابــه     )هـ 428ت ( اهلجري ،

مل يضف فيه شيئاً عمـا قالـه    )19(فصـالً  "املخصـص"
سيبويه يف الكتاب، فقد نقـل كالمه حبرفيتـه تقريباً دون 

إن دل هذا على شيء فعلى أنـه يسـاند   و أن يعلق عليه،
  .ملسألةويعاضد رأي سيبويه يف هذه ا

  :يابن السيد البطليوس  1-4

 هـ521ت ( هو من أعالم القرن السادس اهلجري .(
قـد  و لفكرة عدم اإلحلاق،و كان من املوالني لرأي سيبويه

أثناء  "االقتضاب يف شرح أدب الكتاب"عرض هلا يف كتابه 
) شـطْرنج (انتقاده فكرة استحسان ابن جين للغة الكسر يف 

يبدل بعـض حروفـه   و منه ويزاد فيه،ما ينقَص "يف باب 
: ورأيت ابن جين قد قال فـي بعض كالمه": يقول، "بغريه

ج ليكون على مثال نرالوجه عندي أن يكسر الشني من شطْ
وإمنا كان جيب ما قاله هنا، لو . له وجههذا ال و ل،حدـرجِ

كانت العرب تصرف كل ما تعربه من األلفاظ العجمية إىل 
إذا وجدنا فيما عربوه أشياء كثرية خمالفـة  و .كالمهاأمثلة 

قد ورد مـن  و ألوزان كالمهم، فال وجه هلذا الذي ذكره،
فهـذه شـبه دعـوة مـن      .)20( "ذلك ما ال أحصيه كثرة

إىل التمسك حبق التصرف يف املفردات األعجمية  البطليوسي
واإلتيـان ا على غري أبنية العرب، مثلما كانت العـرب  

إذا كانت العرب قد  ،بعبارة أخـرى .غابر األزمنةتفعل يف 
، من حيث البناُء األعجميمسحت لنفسها حبق التصرف يف 

 ،الـرد  هذا يكاد يكونو لنفسها؟ أباحتهمما  فلم حنرم أنفسنا
األصـل   صورة طبق ،جين رأي ابن البطليوسي الذي خص به

 رض لبناءعت عندما ،احلريـري رأي بري ابن به خص الذي للرد
  . من الكالم يتبع فيما الرجلني لرأي سأعرضو ).شطرنج( لفظة



 

 

  :ريب ناب 1-5

  582ت ( هو أحد أعالم القرن السـادس اهلجـري 
قد كان له رأي واضح ووجيه يف قضية اإلحلـاق  و ).هـ

قد وقفت على رأيه يف هـذه  و .سار فيه على درب سيبويه
ما للحريري، ال سي "درة الغواص"املسألة يف حواشيه على 

 )شـطرنج (عندما يعقب على رأيـه خبصـوص لفظـيت    
يقول يف معرض رده على احلريري بشأن لفظة ). دستور(و
إذا عرب ردته العرب  األعجميإن االسم : قوله"): شطرنج(

صـيغة لـيس   و يف لغتهم وزنـاً  نظائرهإىل ما تستعمله من 
أال تـرى أن  . قد خالف فيه مجيـع النحـويني  و بصحيح،

رمبا أحلقوه : ل يف االسم املعرب من كالم العجمقا" سيبويه"
 تـهم يمما أُحلـق بأبن رمبا مل يلحقوه، فذكر و بأبنية كالمهم

 ما مل يلحق بأبنيتهم حنو آجر وفرِنـد و درهم بهرج،: قوهلم
" احلريري"م، فهذا ال يبطل ما ذكره يسرِإبو إبراهيم وجربزو

  .يف الشطرنج

يذكروا هذه اللفظة إال بفـتح   على أن أئمة اللغة مل
" إصالح املنطق"يف كتابه " ابن السكِّيت"قد ذكرها و الشني

ـ : قوهلم ذلكمن و بفتح الشني، ام اسـم الـنجم،   رهـَب
فـوق خلول باليمامة،وصقْراق بفتح الشـني فلـم   و عالش

 هـفابن بري يرد على احلريري يف قول.)21( "يلحقوه بأبنيتهم
 عريبإن العرب تلتـزم الوزن ال -قاًالذي سأعرض له الح-

يف تعريبها للمفردات األعجمية، مفَنداً رأيه بأنه انفرد مـن  
، يف الوقت الـذي مل  )شطرنج(بني أئمة اللغة بكسر شني 
هذا ادعاء باطل مـن قبـل ابـن    و يذكروه فيه إال بالفتح،

بـري، ألن احلريري مل يكن الوحيد الذي استحسن كسر 
فقد قال بـه الواحدي وابن جين ليكـون   ،)شطرنج(شني 

عالوة على هذا، . )22( )جِردحل(و )قرطَعب(علـى وزن 
فإن ابن بري يؤاخذ احلريري بسريه على غري خطى النحويني 

الذين تعرضوا هلذا اإلشكال، وعلى رأسهم سيبويه الـذي  
  .  جييز اإلحلاق وعدمه

ي ويقول ابن بري يف معرض رده على رأي احلريـر 
 دستـور بفتح الدال،: قوله"): دستور(خبصوص بناء لفظة 

  .خلإ..قياس كالم العرب فيه أن يقال بضم الدالو

ظاهر كالمه يقضي بأن مجيع ما عربته العرب مـن  
هذا ليس بصحيح بـدليل  و كالم العجم قد أحلقته بأبنيتها،

لو أحلقوه بأبنيتهم لضموا أوله، وكذلك و "صعفوق: "قوهلم
 لو أحلقوه بأبنيتهم لكسـروا أولـه،  و بهرام للنجم،: مقوهل
لو أحلقوها يف أبنيتهم لفتحوا ثانيـه حـىت   " فرِند"كذلك و

  .رصهذا أكثر من أن حيو ر،سبطْو خنجر: يكون مثل

أنه إمنا يرجع يف هـذه األعجميـة إىل    ذافعلمت 
  . )23( "السماع ال إىل القياس

 حماولة منه لدحض فابن بري يعتمد هنا أيضاً، يف
 حجة احلريري، على نفس املقياس الذي اعتمده أثناء حديثه

باملـفردات  يف االستشهاداملتمثل و ،)شطرنج(عن لفظة 
هي تقريباً املفردات و اليت اقترضتها العرب على غري أوزاا،

مع شيء ) شطرنج(نفسها اليت احتج ا أثناء تعرضه ملفردة 
  .  من التفصيل

  :يالدين اخلفاجشهاب  1-6

    هو أحد أعالم القـرن احلـادي عشـر اهلجـري         
جاء رأيه خبصوص قضية اإلحلاق متناثراً ). هـ 1069ت (

شفاء الغليل فيما يف كالم العـرب مـن   "يف مقدمة كتابه 
 .للحريـري  "ة الغواصرد"، وكذا يف شرحه لـ "الدخيل

ه من حديث عن هذ" شفاء الغليـل"سأكتفي مبا ورد يف و
اختلف يف "": شفاء الغليل"يقول اخلفاجي يف مقدمة . املسألة

وزن األمساء األعجمية فذهب قوم إىل أا ال توزن لتوقـف  



 

 

 يتحقـق يف ذلـك ال  و الزائـد و الوزن على معرفة األصل
  .)24( "هو مساعيو األعجمية

وقد علق األستاذ حممد شوقي أمني على هذا الكالم 
حصافة الرأي، ألن و  من التعقلو يف هذا القول كثري": قائالً

 األوزان العربية مناطها طبيعة الكلمة العربية يف اشتقاقها،
ليس للكلمات و زوائد،و رجوع حروفها إىل أصولو

  .)25( "األجنبية هذه الطبيعة اليت هي من خصائص الفصحى

يف تغـيري  "ويقول اخلفاجي يف الفصل الذي عنونـه  
أن املعرب إذا كان مركباً أبقـي   اعلمو"": إبدالهو املعرب

فال جيوز اسـتعمال أحـد أجزائـه     على حاله ألنه مساعي
  .)26( "ء من عرب شاه وحدهىلذا خطو كَشهنشاه،

أن املفردات املقترضة  ،املفهوم من كالم اخلفاجي هذا
من مث ال جيوز هلا أن تلحق و املركبة ال توزن بأوزان عربية،

ال تقبل التجزئة، لما قد يؤدي إليه هذا  باألبنية العربية، ألا
الصنيع من تشويه هلا بعد إسقاط بعض أصواا أو بعض 

  .مقاطعها

ا عـدا هـذه األقوال فـإن اخلفاجي يتبىن بعض وم
، مما يوحي بأنه كـان  )27(كالم سيبويه يف اإلحلاق وعدمه 

  .يسري على ج إمام النحويني يف هذه املسألة

  :بغداديعبد القادر ال  1-7

النحو يف القرن احلـادي عشـر   و هو من أئمة اللغة
كان ". خزانة األدب"هو صاحب و ).1093تـ (للهجرة 

قد عمدت إىل استخالص و .التركيةو يتقن اللغتني الفارسية
 "شرح شافية ابن احلاجب"رأيه يف قضية اإلحلاق من كتاب 

من تأليف الشيخ اإلستراباذي، الـذي اضـطلع العالمـة    
واعلم أن ": يقول البغدادي. دي نفسه بشرح شواهدهالبغدا

كلمة أعجمية ال تلتزم إحلاقها بأوزاا، بل  عربتالعرب إذا 

قد تتركها على حاهلا فال تلحقها، و هو األكثر،و قد تلحقها
قال سيبويه يف االسم املعرب من العجم، وهـم مـا عـدا    

ذكر و رمبا مل يلحقوه،و رمبا أحلقوه بأبنية كالمهم،: العرب
ما مل يلحق حنـو  و مما أحلق بأبنيتهـم قوهلم درهم بهرج،

ردو آجرِنحتقيقه أن تلك الكلمة املعربة ال ختلو و إبريسم،و ف
تغيري حركـة،  و من أن تكون مغرية بنوع تصرف من تبديل

على كل من التقديرين ال ختلـو  و أو ال تكون مغرية أصالً،
أحدها : ال، فاألقسام أربعة أو من أن تكون ملحقة بأبنيتهم،

 ثانيها ما مل تتغريو ان ؛اسرخملحقة كَ تكنمل و ما مل تتغري
لكـن مل  و ثالثها ما تغريتو لكن كانت ملحقة كخرم ؛و

رابعها ما تغريت وكانت ملحقـة  و تكن ملحقة ا كآجر؛
  . )" )28ا كَدرهم

من خالل هذه القولـة ميكـن أن نستشـف رأي    
فهو يؤكد رأي . عريببال األعجميالقاضي بإحلاق  ،البغدادي

الدليل على ذلك أنـه ردد  و صريح،و سيبويه بشكل مطلق
زاد عليه أشياء أخـرى  و الكثري مما قاله سيبويه ذا الشأن،

 عريببال األعجمياملتمثل يف جواز إحلاق  ،طبعت رأيه اخلاص
: لههذا ما نلمسه على وجه اخلصوص يف قوو عدم إحلاقه،و
تلتزم إحلاقهـا   أعجمية الاعلم أن العرب إذا عربت كلمة "

قد تتركها على حاهلا و هو األكثر،و بأوزاا، بل قد تلحقها
الكلمة املعربة ال ختلو مـن أن  ": قوله أيضاًو ،"فال تلحقها

تغيري حركـة، أو ال  و تكون مغرية بنوع تصرف من تبديل
رين ال ختلو تكـون مغيـرة أصـالً، وعلى كل من التقدي

  ."من أن تكون ملحقة بأبنيتهـم، أو ال

  .األب أنستاس ماري الكرملي  1-8

     العشـرين  و هو أحد لغويي القرنني التاسـع عشـر  
 .كان عضواً من أعضاء جممع اللغة العربيـة ). م1947ت (
قضية اإلحلاق يف أحد أعداد جملة  رأيه يفقد عثـرت على و



 

 

صدر أول عدد منها سـنة   ،هي جملة كاثوليكيةو ،"املشرق"
قد حتدث الكرملي عن رأيه يف اإلحلاق يف مستهل و .م1898

أورد فيـه   ،"دقائق التعريـب "حتت عنوان  ،مقال له بالة
أسباب إقراره حرية تعريب املفردات املقترضة علـى غـري   

  :هو جيمل هذه األسباب يف قولهو .أوزان العربية

م فضلوا إدخال إن آخر ما انتهى إليه العرب أ -أ" 
األصلية على مسخها أو تشويهها عن  الكلم األعجمية يئتها

  .نقلها إىل العربية، فليس ألحد أن يصدنا عن تعقُّب آثارهم

إن أئمة كتاب العرب قد أجازوا إدخال البنـاء   -ب
رب ـل العـقد سبق هذا القول عمو .يف العربية األعجمي

. حضـارة العـرب   يف أوجو نفسهم يف صدر اإلسالم بل
  لَّهم أعـربفلماذا ال يريد بعض احملدثني أن جييزوه لنا؟ أفلَع

  من العرب أنفسهم؟

قد رأيت أن أغلب املعرب خمالف بناؤه لألوزان  -ج
قواعـده  و العاقل يبين حكمهو .أوضاعها وصيغهاو العربية

على اتبـاع   على الغالب فلم يريد بعض األفراد أن جيربونا
عـن   لالعدو املُثُل،و اص الضعيف القليل الشواهدالرأي اخل

. النظـائر و املتني األركان والكثري األشباه العاماتباع الرأي 
  أفَمن العدل عذل أَتباع العدل؟

إنك إذا تصرفت بالكلمة العجمية فزدت عليها  -د 
أو نقَّصت منها فربما أدى هذا التغيري إىل إخراج الكلمة من 

وحينئـذ . من مث من معىن إىل معىن آخرو .خرىصورة إىل أ
مل تستطع بعد ذلك متييز احلق و .خيتلط عليك احلابل بالنابل

  .)29("من الباطــل

فاألب أنستاس ماري الكرملي ال يبـيح ألحـد أن   
 ،يغصبنا حقنا يف إدخال املفردات األعجمية إىل اللغة العربية

لغاا األصلية، ما اهليئات اليت كانت عليها يف و بنفس الصيغ

من مث و تشويهها،و دام التصرف فيها قد يؤدي إىل مسخها
شكل مـن   ال يريد بأي هوو .دالالا تغيري قلب صورها أو

 عن العـرب، هؤالء األجيال توارثته حق يف يفرط أن األشكال

  . عريبغري  بناء بناءهو األعجمي أجازوا إدخال الذين العرب

حرمـة يف عـدم إحلـاق     مل تـر  العربما دامت و
بال األعجميفاألمر سيان بالنسبة لنا، ومن مث جيب أن عريب ،

  .     ميكث احلال على ما كان عليه من قبل
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كتـب   ،هو أحد أعضاء جممع اللغة العربية بالقاهرة
يعترب من أحسن ما كتب يف هـذه   ،مقاالً يف قضية اإلحلاق

جواز "بعنوان  ،جملة جممع اللغة العربية قد نشره يفو املسألة،
من بني ما ورد يف املقال و ".التعريب على غري أوزان العرب

عجبـت  ": يقول.إىل وجهة نظره خبصوص اإلحلاقإشارته 
يقـروا كيف طوعت هلـم أنفسهـم أن : لنقادنا اللغويني

األذهان تلك الضرورة، ضرورة إخضاع الكلمة األجنبية  يف
يأبوا أن خيالفهم أحد عن و حياموا عنها،و ب،ألوزان العـر

  .من اللغة ال تقوم اللغة إال به التزامها، كأمنا هي جوهر

كيف نزلـوا  : وعجبت كذلك ملن يتعاطون التعريب
هي و هو زعم، وأذعنوا لتلك الضرورة،و عند هذا الشرط،

  .)30( "حتقيقو دون أن يتبنوا األمر يف دقة دعوى؛

يبدو أن األستاذ حممد شوقي  ،من خالل هذا الكالم 
فئـة  : هو مغتاظ، إىل فئتني من الناسو أمني يوجه الالئمة،

النقاد اللغويني الذين سولت هلم أنفسهم أن يتصرفوا يف أمر 
حـق   ،يف حقيقة األمر ،هوو اعتربوا أنفسهم أوصياء عليه،

 األعجميللجميع، فعمدوا إىل إقرار ضرورة إخضاع اللفظ 
؛ لك أمراً ال مرد عنه وال مفر منـه اعتبار ذو ،عريبللبناء ال

اليت أذعنت لشرط  ،الساهرين عليهو وفئة املشتغلني بالتعريب



 

 

 .أو تتحقق من جـدواه  ،دون أن تتبني األمر ،الفئة األوىل
يرى األستاذ حممد شوقي أمني أن الوقت قد حـان   ،هلذاو

لنضع احلق يف نصابه، عن طريق تقدمي ملـتمس إىل جممـع   
 إضافة بند جديد إىل بنوده املعتمدة،لب منه يط ،العربيةاللغة 
املتمثل يف ضرورة إباحة املعربني دخول املفردات األعجمية و

: يقول. اللغة العربية ا أوزانـإن خالفت أوزاو إىل العربية،
أليس لنا أن نرغب إىل امع الذي يتوىل اليـوم دراسـة   " 

هـا كـثرياً مـن    يتقبل فيو فن،و املصطلحات يف كل علم
الكلمات األجنبية على سبيل التعريب، أن يضيف إىل قراره 
القدمي يف استعمال األلفاظ األعجمية عند الضرورة، ضميمة 
 جديدة تؤكد حق احلرية للمعربني يف قبول الكلمات املعربة،

أوزاا مـا للعـرب يف كالمهـم    و إن خالفت يف أبنيتهاو
      .   )31( "أوزان؟و الفصيح من أبنية

  :هنظر القـائلني باإلحلــاق ال بعدمة وجه -2
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هو أحد أئمة النحو املعروفني، كان مـن معاصـري   
قد نقل اجلواليقي رأيه يف قضية اإلحلاق، جـاء يف  و سيبويه؛

أي بناء  يبىن االسم الفارسي: كان الفراء يقولو" ":املعرب"
  .)32( "كان، إذا مل خيرج عن أبنية العرب

اء صريح ال حيتمل أكثر من تفسري واحـد، فنص الفر 
 بناء، ميكنه أن يأيت على أي األعجمياملتمثل يف أن اللفظ و
الوضع، لكن شريطة أن يكون هـذا   عريبلفظ  يلحق بأيو

. عنـها ال يند و البناء موافقاً موع األبنية العربية، يلتزم ا
يـبىن االسـم   : (قولهالكالم  ابيد أن ما يستوقفنـي يف هذ

يبىن االسم (لو قال و ،)الفارسييبىن االسم (أو ) األعجمي
لكان أفضل، ألن اللغـة العربيـة مل تقتصـر يف    ) املعرب

اقتراضها، على اللغة الفارسية دون غريهـا مـن اللغـات    

 ،اإلغريقيةو الالتينيةو األعجمية األخرى، كاحلبشية والعربية
يف معرض حديثـه عـن رأي   و .على سبيل املثال ال احلصر

يقول األستاذ حممد شوقي أمني ،اءالفر :"اء يريد و لعل الفر
 أن التزام األبنية العربية واجب مىت أريد تغيري الكلمة املعربة،

من احلق أنه مىت و .العدول ا عن صيغتها يف اللغة األجنبيةو
، فأما إذا مل يكن ذلـك  عريبجب اختيار وزن و أريد ذلك

فهذا التأويـل ال  . )33("داً فلتبق للكلمة صيغتها األصليةمرا
يعكس حقيقة ما كان يرمي إليه الفـراء، ألن صاحبه حياول 

فكأنه يريد أن . من خالله أن يحمل قول الفراء ما ال حيتمله
قوله بترخيص جميء ينسب إىل الرجل، ولو بشكل تعسفي ،

  .   املعرب على أبنية غري عربية

  :يراحلري  2-2

 يعترب احلريري أحد أعالم القرن السادس اهلجـري. 
نقطة مركزيـة للفريـق    ،يف قضية اإلحلاق ،قد شكل رأيهو

قد جاء رأيه يف املسألة علــى  و .القائل باإلحلاق ال بعدمه
شكل مآخذ على أوهام بعض العلماء خبصوص أبنية بعـض  

 .الويقولون دستور بفتح الد": املفردات، من ذلك مثالً قوله
قياس كالم العرب فيه أن يقال بضم الدال كمـا يقـال   و

ها، مما جاء على نظائرو جمهورو خرطُومو عرقُوبو بهلُول
 يف كالمهم فَعلول بفتح الفاء إال صعفوق ئإذ مل جي. فُعلُول

  ..هو اسم قبيلة باليمامةو

 برطيـل و طَـنجري و تلْميـذ : يشاكل هذا قوهلم ومما
هي على قياس كالم العرب بالكسر و تح أوائلهاجرجري بفو

: إذ مل تنطق يف هذا املثال إال بِفعليل بكسر الفاء كما قـالوا 
  .منديلو غطْريفو قطْمريو صنديد

  على مفاد هذه القضية جيب أن يقـال يف اسـم   و..
 "بِـرجيس "بكسر الباء كما قالوا يف تعريف " بِلْقيس"املرأة 



 

 

      بكسر البـاء " بِرجيس"عروف باملشتري هو اسم النجم املو
 أوزانو ألن كل ما يعرب يلْحق بنظائره يف أمثلة العـرب 

  .)34( "للغةا

 هو صريحو فرأي احلريري واضح ال حيتمل التأويل،
ال التواء فيه، وميكن استخالصه من آخر مجلـة وردت يف  

مؤداه أن كل املفـردات  و هذه القولة اليت استشهدت ا،
جمية اليت تقترضها اللغة العربية ال بد أن تلحق باألبنية األع

الذي ال يدع جماالً للشـك يف هـذا   و .العربية دون استثناء
: مثل ،بدالً من ألفاظ أخرى ،"كل"استعماله للفظ  ،احلكم

أو ما إىل ذلك من املفـردات  ".. أغلب"، "معظم"، "جل"
أمر واجب فاإلحلاق . ال مشوليتهو اليت ال تفيد عموم الشيء

  .ال مسموح بهو لكن عدمه غري مصرح ،عند احلريري

 ،حيتج ا الدارسون كثرياً ،على أن هناك قولة أخرى
رفض عدم اإلحلاق  إكلما اقتضى األمر منهم إثبات مبد

ويقولون للُّعبـة ": املتمثلة يف قولهو الذي عرف به احلريري،
عرب أن قياس كالم الو الشطْرنج بفتح الشني،: اهلندية

إىل  تكسر ألن من مذهبهم أنه إذا عرب االسم العجمي در
صيغة، وليس يف و ما يستعمل من نظائره يف لغتهم وزناً

إمنا املنقول عنهم يف هذا الوزن و كالمهم فَعلَلّ بفتح الفاء،
فعلَلّ بكسر الفاء، فلهذا وجب كسر الشني من الشطْرنج 

حد35( "م من اِإلبِلهو الضخو لليلحق بوزن جِر(.  

يتبني لنا مدى تشبث احلريري  ،من خالل هذه القولة
لـو  و حىت أمنلة،عدم قبوله التنازل عنها قيد و ،بوجهة نظره

كلفه األمر اخلروج عن العـرف مبخالفتـه رأي األغلبيـة    
الذين قالوا بوجوب كسـر   ،النحاةو العظمى من الدارسني

  .  ينابن جو ، باستثناء الواحدي)شطرنج(شني 
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هو من علماء القرن السادس و أما رأي اجلواليقي،
، فقد ورد جزء منه يف مقدمة كتابه )ـه 540ت (اهلجري 

يف  ،"على حروف املعجم األعجمياملعرب من الكالم "
 معرفة مذاهب العرب يف استعمال"الباب الذي عنونه بـ 

فمما . لكتابورد اجلزء اآلخر منه يف منت او ،"األعجمي
و رمبا غريوا ": ذكر يف املقدمة بشأن عملية اإلحلاق قوله

36( "إىل أبنية العرب البناء من الكالم الفارسي( .  

شهادة صرحية بأن العرب كانـت   ،ففي هذا الكالم
.  تغري املفردات األعجمية عن بنائها لتلحقها باألبنية العربيـة 

مـن  : "عبـارة بيد أنه كان أحرى باجلواليقي أن يستعمل 
، ألن "الكالم الفارسـي "بدالً من عبارة  ،"األعجميالكالم 

مل يقتصر على اللغة الفارسية من دون  ،اإلحلاق إجراء صريفّ
اليت اقترضت العربية منـها نصـيباً مـن     ،اللغات األخرى

  .ثروـا اللغويـة

يف موضع آخـر مـن مقدمـة     ،يلخص اجلواليقيو
عدمه، متصرفاً بعـض  و حلاقكالم سيبويه يف اإل ،"املعرب"

تصرفاً طفيفـاً،   ،الشيء يف األمثلة اليت استشهد ا سيبويه
بهرج و .درهم أحلقوه بِهِجرع: و مما أحلقوه بأبنيتهم": يقول

إِسحاق أحلقـوه  و .ودينار أحلقوه بِدمياس. أحلقوه بِسلْهب
ـ . جورب بِكَوكَـب و .يعقُوب بِيربوعو .بِإِبهام بارِق وش
  .رزداق بِقُرطاسو .بِعذافر

 خرمو خراسان: و مما تركوه على حاله فلم يغريوه
  . )37("كُركُمو

 قد يوحي لنا هذا الكالم، يف حالة الوقـوف عنـده  
ه االكتفاء به، إىل أن اجلواليقي يعـد من أنصـار سـيبوي  و

يطْـلـع علينـا بـرأي    ئزعيم الفريق األول، لكنه ما فت



 

 

يف مـنت كتابـه   ) أيوب(أثناء حديثه عن بناء لفظة خمالف 
وقياس مهزة أَيـوب  : قال أبو علي": حيث يقول ،"املعرب"

  ـوالً أَوعأن تكون أصالً غري زائدة ألنه ال خيلو أن يكون فَي
ـُّوالً أن  -لو كان عربياً-فإن جعلته فَيعوالً كان قياسه . فَع

ن يكون فَعـوالً مثـل   ميكن أو .يكون من اَألوب مثل قَيوم
وإن مل يعلَم يف األمثلة هذا، ألنه ينكَـر أن  . كَلّوبو سفّود
  .)38( "عريبعلى مثال ال يكون يف ال جييء

كانت مبثابة احلكم  ،من هذه القولة ،فاجلملة األخرية
الذي حسم القول يف شأن وجهة نظر اجلـواليقي   ،الفيصل

منها أن الرجل خبصوص إشكالية اإلحلاق، حيث نستخلص 
وإن كان يسلم بفكرة إحلاق املفردات األعجميـة باألبنيـة   

 ،"املعرب"العربية، كما تفيده أقواله السابقة يف مقدمة كتابه 
  .  هو عدم إحلاقهاو فإنه ال يرخص بالرأي املضاد،

  :يأبو حيان األندلس 2-4

أبو حيان األندلسي من أئمة القرن السابع والثـامن  
؛ كان  من علماء اللغة امللمني بأكثر ) هـ745ت (اهلجريني 

من لغة، إذ كان يتقن إىل جانب العربية كال من التركيـة  
كل لغة من هذه اللغات " حنو"له يف و والفارسية واحلبشية،

ـ حيف ن كلْاملُ ُرهز": مؤلفات خطها بالعربية مثل    ،"كرو التُّ
 انسالغبش يف ل وُرُن"و ،"سِرالفُ انسي لف سِراخلُ ُقطنم"و
ـ  اُفشتار"، باإلضافة إىل "شباحلَ الضر ـ ب مـن ل سان 
العالذي استقيت منه رأيه يف قضية اإلحلاق، يقـول  ،"بر : 
  :مواألمساء األعجمية على ثالثة أقسا"

، فحكم أبنيته يف أحلقته بكالمهاو قسم غَيرتُه العرب
لوزن حكم أبنية األمساء العربية الزائد، واو اعتبار األصلي
  .بهرجو درهم: الوضع حنو

ال يعترب فيه و ،مل تلحقه بأبنية كالمهاو قسم غريتهو

  .ميسإِبرِو آجر،: ما يعترب يف القسم الذي قبله حنو

، فما مل يلحقـوه  قسم تركوه على حاله غري مغريو 
: مثـال األول  ما أحلق عد منهاو بأبنية كالمها مل يعد منها،

رخاالَن،اسلَّم،: مثال الثاينو ان ال يثبت به فُعم أحلق بِسرخ 
  .)39( "كُركُم أحلق بِقُمقُمو

جمرد اختصار  ،للوهلة األوىل ،قد يبدو لنا هذا الكالم
 ،ملا قاله سيبويه يف شأن مسألة اإلحلاق، لكن بقراءة متأنيـة 

هـة املعاكسـة   يتضح لنا أن أبا حيان كان يسـري يف الوج 
 ،قبل أن يصدرها ،فقد ألفيناه يضبط كلماته جيداً. لسيبويه

نفسها اليت أشـار إليهـا    بالتقريب للحـاالتفهو يعرض 
بعد دخوله  األعجميواملتمثلة فيما يصري إليه اللفظ  سيبويه،

  :فهو إما ،اللغة العربية

مغري على مستوى األصوات وملحق على مستوى * 
 ،إىل أن أبا حيان مل يكتف مبا قاله سيبويه هنا نشريو .البناء

يف شأن هذا الصنف األول من املقترض، بل أضـاف إليـه   
 فحكم أبنيته يف اعتبار األصـلي : "عبارات توضيحية بقوله

، للربهنة "الوزن حكم أبنية األمساء العربية الوضعو والزائد،
إذا أقحم اللغة العربية، ســرت   األعجميعلى أن اللفظ 

 عـريب ه كـل القوانيـن اليت تسري على اللفـظ ال عليـ
  .من زيادة ونقصان وبنــاء ،الوضع

هنا أيضاً أضاف أبـو  و .أو مغري لكنه غري ملحق*  
 ".وال يعترب فيه ما يعترب يف القسم الذي قبلـه : "حيان قائالً

رائحة عدم قبـول ورود   ،ميكن أن نشتم من هذا الكالمو
 حيان يريدفكأين بأيب . عريبغري على بناء  األعجمياللفظ 

مـن   ،غري امللحق باألبنية العربية األعجميأن يقصي اللفظ 
  .   العربية حظرية اللغة

هنا أيضـاً  و سواء أحلق أم مل يلحق، ،أو غري مغري*  



 

 

فما : "بقوله ،عمد أبو حيان إىل استعمال عبارات توضيحية
 ".حلق عد منـها ما أو مل يلحقوه بأبنية كالمها مل يعد منها،

الـذي مل   األعجمـي هذا تصريح وجيه بعدم قبول اللفظ و
قد علق األستاذ حممد شوقي أمـني  و .خيضع لعملية اإلحلاق
يف قولـه إن  " أيب حيـان "ومراد ": على هذا الكالم قائالً

الكلمات اليت مل تلحق بأبنية العرب ال تعد منها، أن هـذه  
 ربية يف اعتبار األصـل الكلمات ال تعطى حكـم األبنية الع

    ال شك أنه ال يقصد أن تلـك الكلمـات مينـع    و الزائد،و
من تعريبها مانع من خمالفتها للصيغ العربية، بل هي عنـده  

ولكن ال جيري عليها ما جيـري علـى   ، تعد من املعربات
 الكلمات املوافقة لألوزان العربية من أحكـام التصـريف 

   .)40("أوضاعهو

ذ حممد شوقي أمني قد أغفل بتعليقه األستا يبدو أنو
هـذا، عن قصد أو عن غري قصد، حقيقة مؤداها أن اللفظ 

فإنه ينطبق عليه كـل مـا    ،إذا دخل اللغة العربية األعجمي
من أحكام التصــريف   ،الوضع عريب ،ينطبق على اللفظ
عملية اإلحلاق هي يف حد و ،..نقصانو وأوضاعه من زيادة

فإن هـو  . ال ميكن التنكر هلا ،ضـةظاهرة صرفية حم ،ذاا
أغفل هذه احلقيقة، فإنـه يكـون قـد أغفل يف الوقـت  

بصفته ظـاهرة   ،أن االشتقاق :مفادها ،حقيقة أخرى ،ذاته
مثلما أنه يسري على  ،األعجمييسري على اللفظ  ،صرفية
هذا من . ال أخاله جيهل هذه احلقيقةو الوضع، عريب ،اللفظ

أرى أن األستاذ حممد شوقي أمـني   ،وجه، ومن وجه آخر
بتأويله رأيه يف  ،حياول أن ينسب إىل أيب حيان أشياء مل يقلها

رغبته يف أن يصبح جل من تكلم يف و تأويالً ينساق ،اإلحلاق
 تابعاً لسيبويه يف جواز اإلحلـاق  ،من املتقدمني ،هذه املسألة

  .عدمهو

بعـض  و ،هذا ما وقفت عليه مـن آراء املتقـدمني  
أما عن وجهـة نظـري   . خبصوص مسألة اإلحلاق ،ثنياحملد

اخلاصة، فإنين أديل بدلوي يف هذه املسألة، فيكـون ذلـك   
إنه ال ضري مـن أن  : مبثابـة خالصة هلذا اإلشكال، فأقول

 املوجودة منـها  ،نلحق املفردات املقترضـة باألبنية العربية
غري املوجودة، على حد سواء، ألن التشدد يف فكرة عـدم  و
حلـاق، بواسطة املنع املطلق، من شأنه أن يعطل عمليـة  اإل

 .هذا من ناحيـة ، ويثبط مساعي الساهرين عليها ،التعريب
من ناحية ثانية، فإنه ال جيب أن نغايل يف اسـتعمال هـذا   و

فـتعم   ،فنترك احلبل على الغارب -حق عدم اإلحلاق-احلق 
الفوضى يف عملية التعريب، فيصبح ما هو خاضـع لعـدم   

فيختلط علينا احلابل  ،أكثر مما هو خاضع لإلحلاق ،اقاإلحل
إنـين  : هو كالتايل ،ومقْـتـرحي يف هذا الصدد. بالنابل

يف مطالبة  ،أضم صويت إىل صوت األستاذ حممد شوقي أمني
جممع اللغة العربية، باستصدار قرار يسمح من خالله بتعريب 

لى حال لو استقرت يف األخري عو حىت ،املفردات األعجمية
تكون فيه أبنيتها خمالفة لألبنية العربية، لكن شريطة أن ختضع 

حتد من احتمـال  نواميس صارمة و هذه العملية لضوابـط
مث إنه قـد آن األوان حلسـم   . الفوضى املشار إليها سالفاً

لن يتأتى لنا ذلـك إال   و اخلالف يف مسألة عمرت طويالً،
 .أاحماولة توحيد الرؤى بشو مبضاعفة اجلهود
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  )هـ 427 -هـ  373(اجلهود الداللية عند ابن سينا 
  قراءة يف التفريعات واملفاهيم

      
  )*( ور عبد اجلليلمنق.أ

  

                                                           
  . مكناس –نيةوالعلوم اإلنساكلية اآلداب   )*(

وقوفه على  ،عند ابن سينا الداليلّإن ما مييز التحليل 
. للذين يصاحبان العملية الدالليةا،الذهينو النفسي:ينالبعد

خاصة  ،الزمنيوهو ما يعطي لتحليله طابع الدقة والعمق ال
واعتماده منهج  ،إذا استحضرنا دراية ابن سينا بعلم النفس

يب وفيلسوف يف آن با يتطابق مع نشاطه كطممالتشريح، 
للعالمـات   الذهين، فهو يكثر من ذكر الوجود )1( واحد
يف رصده ملراحـل   ،وارتسامها يف النفس واخليال ،اللغوية

 ،املودعة يف الذهن العملية الداللية، حيث يتم نقل املفاهيم
إىل أدوات دالة كاأللفـاظ   ،اخلارجيملدلوالت يف العامل 

يعـد أسـاس العمليـة     اللغويوالكتابة، ومبا أنّ اللفظ 
ـ أقام له ابن سـينا تقسـيما   ،الداللية ب األفـراد  ، حبس

مث أبان عن ، واجلزئي الكلي، وحبسب والتركيب والتأليف
أما  .امع بني الصفتنيواجل ،واللفظ املشترك ،اللفظ اخلاص

مل خترج عن تلك ،الداللة فقد صنفها ابن سينا إىل أصناف
وممن سـبقه   ،اليت كانت متداولة بني معاصريه من العلماء

 وفيما يلي عرض.)هـ 339ت ( )2(رايبامن الفالسفة كالف
ومجعناهـا يف ثالثـة    ،بن سيناهلذه املسائل اليت أثارها ا

العملية  –أقسام الداللة  – أقسام اللفظ: وهي  ،ينعناو"
  .الداللية

ن سينا ماهيـة اللفـظ   حيدد اب :أقسام اللفظ  -أ
، فما كانت داللته واحدة ال تتجزأ املفرد بالنظر إىل داللته

 ،مل تفصح عنه ،فهو اللفظ املفرد، حبيث إذا جتزأت داللته
غريه، ومعىن ذلك أن اللفظ املفرد قد  وإمنا تتحول إىل دالّ

وإن جاز فيـه  فإنه ،"عبد مشس"فقولنا  ،مركباً اًلفظيكون 
ال تكون داللته من حيـث   ،"مشس"و " عبد"أن جيزأ إىل 

 ،يعرف ابن سينا اللفظ املفـرد  ."عبد مشس"يراد أن يقال 
هو اللفظ الذي ال يراد الدال اللفظ الدال املفرد : "فيقول 

   )3("تة على شيءبه على معناه أن يدل جبزء منه الب

قريبة مـن  ية داللة اللفظ املفرد عند ابن سينا ماه و
ماهية املعىن التعييين (sens dénotatif)    عنـد األلسـنيني

 ، (John Lyons)جون ليونز  الداليلّومنهم العامل  ،احملدثني
الذي تتحدد معه  ،اإلرجاععن معىن  وهو ال خيتلف كثرياً

عن  جوما هو خار ،بني الوحدة املعجمية ،القائمةالعالقة 
أن إالّ . وأشـياء  ،وأماكن ،من أشخاص ،اللغويالنظام 

نّ األول حيدد إ من حيث ،جاعليونز مييز بني التعيني واإلر
أما الثاين  ،اللغويمدلول الوحدة املعجمية خارج السياق 

يربز و )4(.فيحدد مدلوهلا داخل العبارات املرتبطة بالسياق 
واملعىن املفرد" :د فيقولللفظ املفر ابن سينا املعىن التعييين- 
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ـ من حيث يلتفت إليه  ،هو املعين ا هـو، وال  الذهن كم
أو معه حيصـل، وإن كـان    ،يتقوممنه ، يلتفت إىل شيء

آخر إىل معان أخرى فيه ومعه أو مل  هن أن يلتفت وقتاًللذ
 ،وكإشارة إىل صعوبة تعيني داللة اللفظ املفـرد  )5(".يكن

أن  وجـب  ،داللة املعينةيرى ابن سينا أنه لكي حتصل ال
وإن كـان   ،دون متعلقاتـه  ،يرجع إىل معىن اللفظ املفرد
ن حبيث  ،ذلك يبقى جمرد شرط نظريالذهن الصورة يضم

وهو ما يشكل إحـدى   ،أخرىاملفهومية للفظ متعلقات 
العقبات القائمة أمام التحديد التام إلرجاع داللة اللفظ يف 

إلشكالية ذاا يف حديثه وقد طرح ليونز ا ؛اخلارجيالعامل 
ووصل إىل حد القـول بوقـوع اإلـام يف     ،عن التعيني

البحث عن تعيني بعض العبارات واجلمل، بـل ووجـد   
مثـل الصـفات    ،بعض الصيغ اليت ختلو مـن التعـيني  

  )6(...وغريها ،مجيل، قبيح، زكي، شريف: منها ،والنعوت

أنـه   ،وما نالحظه يف تعريف ابن سينا للفظ املفرد
عريف خيتلف عن التعريـف الـذي أورده يف كتابـه    ت
اللفظ املفرد هو : " حيث يقول  ،"اإلشارات والتنبيهات"

هو جزؤه مثل ، حني الذي ال يراد باجلزء منه داللة أصالً
 ،فإنك حني تدل ذا على ذاته ،بعبد اهللا ساناًنإتسميتك 

فلست تريد بقولـك   ،"عبد اهللا"من كونه  ،ال على صفته
بلى، يف "  عيسى"، فكيف إذا مسيته ب أصالً شيئاً" عبد"

شـيئا،  " عبد"وتعين ب " عبد اهللا"موضع آخر قد يقول 
، وهو مركـب ال  نعتا له، ال امساً" عبد اهللا"وحينئذ يكون

  )7(".مفرد

الداللة عند ابن سينا هو القصد واإلرادة، ومدار 
 رية علىداللة وضعية متعلقة بإرادة املتلفظ اجلا" ألا 

ه ويراد به معىن ما، ويفهم منه فما يتلفظ ب ،قانون الوضع
  على ذلك املعىن، وما سوى  إنه دالّ: ذلك املعىن، يقال له

  ذلك املعىن، مما ال تتعلق به إرادة التلفظ، وإن  كان ذلك 
، حبسب تلك اللغة، أو لغة أخرى -أو جزء منه -اللفظ 
إنه : يقال له فال ،يصلح ألن يدل به عليه-رادة أخرىإأو ب

عبد "ولذلك قد يقال أن جزء . )8("أو ال يراد –دال عليه 
يقول ابن  ،حيمل داللة يف نفسه ولكن داللة مقصودة" اهللا

. إذا مل يرد باللفظ داللة مل يكن داالً:" ذلك سينا موضحاً
هو أنه يراد به الداللة ال أن له " لفظ دال:"ألن معىن قولنا 

يؤكـد علـى    "اللغويوالواقع  )9( .من الداللة نفسه حقاً
وضـرورة   ،الرصد داللته ،أمهية التحقق من بنية الكلمة

خاصة ما  ،الوقوف على قصد املتكلم من الصيغ املتشاة
وهو مرمى مستحيل التحقيـق، ألن   ،الداليلّيشكل عامله 

كما  ،لوجود ااورة ،اللغة وجدت للمحاورة واملشاركة
ملـا   الـداليلّ نسان بعامله إكل ولو احتفظ . قال ابن سينا

احتجنا إىل اللغة، فالتواصل واإلبالغ يقتضي أن يكـون  
قدر من االشتراك يف سنن اللغة بني مجهور املتكلمني من 

د من يعتـرض  ولذلك جن ،أهلها ألا مثرة لتواضع بينهم
ملفرد، وما سبب ذلـك إال  للفظ اعلى تعريف ابن سينا 

 )10( .ملا ينبغي أن يفهم ويعتربسوء يف الفهم وقلة االعتبار 
هياكوا  وقد شرح العامل األمريكي(S.J. Hayakwa)  كيف

سقاطات نفسـية  إاليت هلا  ،حتمل الكلمات املعاين اإلحيائية
نوعني من وميز بني ، وقد ال ينتبه املتلقي هلا ،ختص املتكلم

واملعـىن   ،(Sens intentionnel) ياملعىن القصـد : املعىن 
الثانوي أو اإلحيائي (Sens extentionnel)،   أو كما مسـى

مقابـل   املعىن الداخلي (J.H. Greeberg)غ ذلك غرينرب
علق الشارح على التعديل الـذي  "وقد  ،رجيااملعىن اخل

: بقوله قد  ،أدخله ابن سينا على تعريفه األول للفظ املفرد
جع على أن املر تنبيهاً ،)اإلرادة(زاد يف الرسم القدمي ذكر "

  .)11("يف داللة اللفظ هو إرادة املتلفظ
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حبسب ما  ،آخر للفظ الدالّ ويورد ابن سينا تفريعاً
يشرف  رئيسي "لكسيم"فكأنه  ،يغطيه من الدوال الفرعية

على حقل من األلفاظ، قد يضم هذا احلقل داال واحدا ال 
ق التام بني اللفظ األعم وما يضمه، وهنا حيصل التطاب .غري

 .باخلاص املطلق:"سينا ذلك النوع من األلفاظ ابن  يسمي
على ما هو مـن   اعلم أن أصناف الدالّ: "يقول يف ذلك 

  :ثالثة ") مفهوم العرف"ويف نسخة (غري تغيري العرف 

مثل داللة احلد على  ،باخلصوصية املطلقة: ا أحده
 )12(".نسانإلمثل داللة احليوان الناطق على ا ،ماهية االسم

 ،سينا خيص احلـدود والتعـاريف  قدمه ابن فاملثال الذي 
على الوحدات املعجمية، كما تقوم بـه نظريـة    وينطبق

 "لكسيما"يعد " احليوان الناطق":فالتعريف.احلقول الداللية
الداللة علـى ماهيـة لفـظ     ،أو يتضمن ،يغطي ،رئيسياً
مـن   ،معىن ذلك أن النوع يشتمل على اجلنس ،"نساناإل

 ،حيتوي صفات اجلنس كلـها حيث املفهوم، ألن النوع 
مشل أيف حني يكون اجلنس  ،إليها الفصول النوعية مضافاً

  )13(.كما يقول املناطقة ،صدقامن حيث امل ،من النوع

فهي تلك اليت تغطـي   ،أما النوع الثاين من األلفاظ
فـراد  ألوهي ذات حقل من ا ،فرعية غري متجانسة ألفاظاً

.  الـذهين مفهومه تشترك يف أن اللفظ العام يتحقق فيها 
بالشركة املطلقة : والثاين : "ذلك  يقول ابن سينا موضحاً
حني يسأل عن مجاعة خمتلفة فيها  –مثل ما جيب أن يقال 

وهناك ال جيـب وال   ماهي؟: نسان إفرس وثور و: مثالً
  )14( ".حيسن إال احليوان

إن حتديد العالقات التقابلية داخل احلقل املعجمي، 
ـ ، م املفاهيمعلى معج بناًء  ،الـيوضح جماالت االستعم

ويسمح ذلك مبعرفة أن  ،أكثر مما يوضحه املعجم التقليدي  

هذا اللفظ يدرس ضمن جمموعة مترابطـة مـع ألفـاظ    
  .مشترك ألا تنتمي إىل حقل مفهومي ،أخرى

أما النوع الثالث من أنواع املفرد، فيقـيم علـى   
لنوعني األوليني، أوسع مما خص به ا أساسه ابن سينا حقالً

وذلك ألن هذا النوع حيمل مسات اخلصوصـية املطلقـة   
يقول ابن سينا يف  ،ومها صفتا النوعني السابقني ،والشركة

فهومـا  وأما الثالث : "من اللفظ املفرد حتديد هذا النوع 
مثل ما إنه إذا سئل عـن   ،يكون بشركة وخصوصية معاً

لذي يصلح وعمرو وخالد، ما هم؟ كان ا دزي: مجاعة هم
ومـن   )15(".أناسأن جياب به على الشرط املذكور أم 

ضمن العالقات اليت حددها علماء الداللة داخل احلقـل  
ذلك أن جمموع السـمات   ؛عالقة اجلزء بالكل ،املعجمي

زئياته وال ميكن أن ختـص  الكل تنطبق على جاليت حيملها 
ن بكـو ، ويشرح املناطقة هذه العالقة .فقط واحداً جزءاً

وهذه األجزاء جمتمعة  ،ال جزئيات، الكل يضم حتته أجزاء
وال يصـح   ،يطلق عليها اسم الكـل  ،بيةييف هيئتها الترك

" أنـاس "فلفظ .  )16(إطالق الكل على جزء من أجزائه 
لفظ كل يضم حتته أجزاء من األلفاظ، ال يطلق عليها إال 

  .وهي جمتمعة ال مفردة

 ،لفظ املفـرد وعلى أساس هذه األصناف الثالثة ل
ميكن بناء العالقات الداللية بـني مجلـة احلقـول الـيت     

يشري  وع األولـفالن؛ ني الداللة اليت حيملهاوب ،يؤسسها
ا ــأم ،نسان واحليوان الناطقة املطابقة بني اإلـإىل عالق

وما . عالقة التضمن انيحققف ،النوع الثالثالنوع الثاين و
ن سينا يسعى ـو أن ابه،باملالحظة يف هذا املقام هو حري
دأب "قواعد كلية تنتظم األلفاظ، وهـذا هـو    إىل وضع

املناطقة، بل إنه لينادي بأن تكون تلك القواعـد عامـة   
تعلـق  ي خاصة فيما ،ينتفع ا كل األقوام ،جلميع اللغات
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بضـبطه   ،إىل حتقيقه يسعى املنطقيالذي  الداليلّباجلانب 
: يقول ابن سينا  .تركيبيةاإلفرادية وال :هايلأللفاظ يف حالت

"أن يراعي جانب اللفظ املطلـق مـن    أيضاً يلزم املنطقي
إال فيمـا   ،بلغة قـوم دون قـوم  حيث ذلك غري مقيد 

يـدرك أن بـني    ،خبربته يف التحليل ،فابن سينا )17(".يقل
غـة تتميـز   وتبقـى كـل ل   ،شتراكالمن ا اللغات قدراً

يث تتفاوت يف حب ،والفونولوجية خبصوصيتها املورفولوجية
  .ذلك اللغات، وختتلف

العالقـة  تعيني ن سينا با تناول :أقسام الداللة -ب
 ،داللـة املطابقـة  : جوانبمن ثالثة  ،بني اللفظ واملعىن
فإذا كان االنتقال بواسطة  .وداللة االلتزام ،وداللة التضمن

وأنـه   ،العقل من الدال إىل مدلوله، لعلمه بعالقة الوضع
ل مدلوله، فـإن  ايارتسم يف اخل ،اسملما حتقق مسموع ك

الداللة عندئذ داللة وضعية متنع من وقوع االلتباس بـني  
به مدلوله  يطلق اللفظ وال يعىنألنه قد  ؛الدالالت الثالث

" وعنينا بـه " الشمس"إذا أطلقنا لفظ أننا كما  ،املطابق له
" الضوء"وإذا عنينا به  ،كانت الداللة بينهما مطابقة" اجلرم
ولكـن بتـدخل الوضـع    العالقة بينهما تضمن،  كانت

ا اض الدالالت بعضـه مينع  انتق وتوسط العرف األصلي
يورد ابن سينا أمثلة يوضح فيها كل قسـم مـن    .ببعض

فداللة املطابقة هي التطابق احلاصل  ،أقسام الداللة الثالثة
يدل على احليوان  وه، كاإلنسان فبني اللفظ وما يدل عليه

اللة التضمن فهو ما يتضمنه اللفظ من معان الناطق، أما د
فإنه يتضـمن   ،نكقوهلم اإلنسا ،تدخل يف ماهيتهجزئية 

 االلتزام فهي حتتاج إىل أمـر خـارجي  داللة احليوان، أما 
بـن  يلتزم االفقولنا األب  ،لعقد الصلة بني الدال والزمه

أصناف داللة اللفظ علـى  :" ذلك  يقول ابن سينا معرفاً
، وداللة االلتزام ،وداللة التضمن ،داللة املطابقة:ةاملعىن ثالث

  ويشـرح عالقـة االلتـزام    ."ن طريق املعىنعوهو النقل 
 ،وداللة االلتزام مثل داللة املخلوق على اخلـالق : "فيقول

واإلنسان على ، والسقف على احلائط ،بنالواألب على ا
اللة املطابقة على املعـىن  الضاحك، وذلك أن يدل أوال د

معـىن  ه أوال، ويكون ذلك املعىن يصـحبه  علي لّي يدالذ
الـذي   ،إىل ذلك املعىن الثـاين  آخر، فينتقل الذهن أيضاً

طابقة وداللة وتشترك داللة امل. يوافق املعىن األول ويصحبه
ليس داللة على أمر خارج عن منهما  التضمن يف أن كال

خيص  ،على أمرمهم ،هاهنا ،وينص ابن سينا )18(". الشيء
الوصـول إىل  إن  إذ ،العالقة بني املطابقة وداللة االلتـزام 

مير عرب إجراء داللة  ،فظ على معناه بطريق االلتزاملداللة ال
بتوسـط   ،املطابقة بني اللفظ وما يطابقه من مـدلوالت 

 ؛)بشكل سريع جـداً (الذهن الذي ينجز هاتني املرحلتني 
هذه الداللة مل  ولكن ،بن داللة التزامالفداللة األب على ا

بـني األب   قةهناك عالقة مطابتنعقد حىت وجد العقل أن 
ختتلف داللة االلتـزام عـن   و ،)أنه والد له أبناء(دلوله مو

 خارجاً يف أا تستدعي مدلوالً ،دالليت التضمن واملطابقة
 دعيانفتسـت  أما داللتا التضـمن واملطابقـة   ،عن اللفظ

لفظ على أجزائه هـي  ألن داللة ال ؛مدلوهلما من لفظيهما
داللة مطابقة، أما عالقته جبزء من هذه األجزاء فهي عالقة 
تضمن، ولذلك جند ابن سينا يف حصره للعالقة القائمـة  

: فيقول يف ذلك ،ني اللفظ واملعىن أنه ال يقيدهاـب نظرياً
مث لتعيني العالقة ، )19(" وألن بني اللفظ واملعىن عالقة ما" 

إدراك العالقة بني املـدلول  ستدعي بني الدال واملدلول ي
وذلك ما أشارت إليه املباحث اللسانية  ،اخلارجيوالشيء 
اليت أكدت أن ال عالقة مباشـرة بـني الـدال     ،احلديثة
 اللغـوي وإمنا العالقة احلقيقية هي بني الرمـز   ،واملدلول
إال أن وعـي   ،(concept) "املفهـوم " الـذهين وحمتواه 

 ربطـاً  ،اخلارجيالدال بالشيء  اإلنسان اعتاد على ربط
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يف العالقة الداللية بني   الذهيندون وعي باحملتوى  مباشراً
ولذلك يرى ابن سينا أن العالقة الداللية  ،الدال واملدلول

 اخلـارجي والشيء يف العـامل  ) املدلول(تنعقد بني املعىن 
يقـول   ،أن ال عالقة مباشرة بني الدال واملـدلول  تأكيداً
فما خيرج بالصوت يدل علـى مـا يف   : "لكذ موضحاً
واليت يف النفس تدل على  ،ثاراًآوهي اليت تسمى  ،النفس
وميكن توضيح ذلـك   )20("وهي اليت تسمى معاين ،األمور

 :باملثلث التايل 

  )الذهيناحملتوى (ما يف النفس 

  األمـور

 
 

  )الرمز(الصوت                     )املعاين(األمور اخلارجية 

 ،الداليلّلنقارب مثلث ابن سينا  ،تكفينا املقارنة وال
وجدن، بل إن ابن سينا كان أعمق يف و أمبثلث ريشاردز 
 اللغـوي الرمز  داللة من احملدثني، فسمىإدراك جوهر ال

، فما اللغويوذلك إشارة كذلك إىل الرمز غري  ،)صوتاً(
وذلك  ،، مث مسى ما يف النفس آثاراًكل صوت لفظ لغوي

تتحول إىل  ارتسام صورة الرمز يف النفس يشكل آثاراً ألن
فكلمـا حتقـق    ؛تراكمات للمعاين الذهنية يف الـذاكرة 

  .مسموع صوت ارتسمت يف اخليال صورته

إن أمهية مباحث ابن سينا يف الداللة ال تكمـن يف  
فحسـب، وإمنـا يف    الداليلّعمق تصورها جلوهر الفعل 

كف عليـه  و هدف يعوه ،للسان البشري بعدها الشمويلّ
، الـذي  )نعوم تشومسـكي (على رأسهم علماء الداللة 

وضع  ،عن القواسم املشتركة بني اللغات يف حبث ،حاول
 قواعد أو حنو كلـي (Universal Grammar)    يـنظم

إن ما جيمع بني اللغات هو اشتراكها يف . اللسان البشري
ـ  . عاماً التصورات الذهنية اشتراكاً ي أما ما يفرقهـا فه

وكيفية حتقيقها يف واقع اللغة، مـع أن   ،دالليةاألنساق ال
حسب  –ذلك واحد يف كل اللغات، يعين  الداليلّالعامل 

،  مشتركة بني مجيع اللغاتة أن البنية العميق –تشومسكي 
ودليله يف ذلك  ،ن يف البنية السطحيةأما االختالف فيكم

 ،يطة بـه ألشياء احمليف طور تعرفه األول على ا ،أن الطفل
وهذا ما  ،البنية العميقة أو الكفاية اللغوية تتحكم يف منطقه

يف ترميـزهم  ،من خمتلف األجناس ،يفسر اشتراك األطفال
والتعـبري عـن أحـواهلم     اخلارجيللمدلوالت يف العامل 

وأما داللة : "ذلك  يقول ابن سينا شارحاً .السيكولوجية
خيتلف الدال وال ما يف النفس على األمور فداللة طبيعية ال 

، ينّالداللة بني اللفظ واألثر النفسـا  املدلول عليه، كما يف
وإن كان غري خمتلف، فإن الدال خمتلف  ،فإن املدلول عليه

وال كما يف الداللة بني اللفظ والكتابـة، فـإن الـدال    
مث إن الصـورة   )21(".قد خيتلفـان  مجيعاً ،واملدلول عليه

ي اليت تعكس مفهوم ه  (Image acoustique)السمعية 
ضمن  س فيكون املعىن، ويرتسم يف الذهناملدلول يف النف

فكلمـا مت ارتسـام    .كرة اللغوية ارتباط اللفظ مبعناهالذا
توارد إىل النفس معناه، وذلك  ،مسموع االسم يف اخليال

مـن أن العالقـة   تأكيد على ما سجلناه عند ابن سـينا  
 يقول ابن. رة الذهنيةاحلقيقية الداللية هي بني الدال والصو

فمعىن داللة اللفظ أن يكون إذا ارتسم : "ذلك  مربزاًسينا 
عـرف  س معىن، فتيف اخليال مسموع اسم، ارتسم يف النف

أن هذا املسموع هلذا املفهوم، فكلما أورده احلس  النفس
  )22(."على النفس التفتت إىل معناه

يف رصـده  ، يشري ابن سينا :العملية الداللية -ج
ة اليت أوتيها اإلنسان ، إىل تلك القدرالداليلّيات الفعل آلل



6   
 
 

 

حيث مكنته من نقل املفاهيم اليت التقطهـا مـن   املتكلم، 
إىل نفسه وقد انتقل معها من احلـس إىل   اخلارجيالعامل 
بأحباث  الداليلّويطالعنا يف هذا املوضوع الدرس  ،التجريد

من ضمن و .لدالليةاالعوامل وجود  معاينةمستفيضة حول 
كار األف: وهي ،عمواضيأربعة ا العلماء هرهاملواضع اليت أظ

ذهـب  )  Frege(ففرجيه. حداث واألوضاع واملفاهيماأل
ألـا   ،العوامل الداللية هو عامل املفـاهيم إىل أن متوضع 

: الوسيط الذي يربط األفكار واألحـداث واألوضـاع  
ياء واألش ،عنها والكلمات تعرب ،األذهان متسك باملفاهيم
 فأين يرى ابن سـينا متوضـع   )23(."حيال عليها بواسطتها

قوة إن اإلنسان قد أويت " :العوامل الداللية؟ يقول يف ذلك 
وتتأدى عنـها   ،فيها صور األمور اخلارجية ترتسم ،حسية

، وإن غاب عن اًثابت ثانياً فترتسم فيها ارتساماً ،إىل النفس
ن النفس يكو فاألمور وجود يف األعيان ووجود يف. احلس
إىل  إلنسـانية حتتـاج  وملا كانت الطبيعة ا. يف النفس راًأث

انبعثـت إىل   ،الضطرارها إىل املشاركة وااورة ،احملاورة
فمالت الطبيعـة إىل  ...اختراع شيء يتوصل به إىل ذلك

بآالت تقطيع  ،من عند اخلالق ،ووفقت ،استعمال الصوت
. يف النفس من أثر ، ليدل ا على مااحلروف وتركيبها معاً

مث وقع اضطرار ثان إىل إعالم الغائبني من املوجـودين يف  
فاحتيج ... الزمان أو من املستقبلني إعالما بتدوين ما علم

ت أشكال خر من اإلعالم غري النطق، فاخترعإىل ضرب آ
  . )24(" الكتابة

يقف فيـه   ،إن هذا النص حيمل داللة علمية عميقة
 صوتاً ،د الداللة وأشكاهلا املقوليةابن سينا على تاريخ وجو

للبنيات الداللية  عافقد جعل اإلنسان ذاته مستود...وكتابة
ها إىل النفس، ولكن اخلارجيمن العامل  اليت عكست صوراً
ليس هـو   ،وإمنا أخذت شكال ثانيا ،ليست نفس الصور

من هنا تنسج  .ولكنه شكل ثابت ال يتغري ،شكلها األول
الطابع  حيث تأخذ -سب ابن سيناحب – يات الدالليةلمالع

وحتتـاج  . يف غياب صور عامل األعيان البحت التجريدي
وهنا يشري ابـن   .عندئذ ألمناط مقولية بعد املواضعة عليها

فلوال احلاجة االجتماعية  ،للغة سينا إىل الطابع االجتماعي
تمع البشريملا كانت احلاجة  ،للمحاورة اليت اقتضاها ا

وهي وعاء لكل  ،االجتماعية فاللغة حاملة للقيم .غةالل إىل
ولكن ابن سينا مييل . الصالت االجتماعية راسخة ما يبقي

إىل القول بأن اللغة إهلام من عند اهللا تعاىل الذي وهـب  
، إلنتاج تقاطيع صوتية اصـطلح عليهـا  ) آالت(اإلنسان 

يقوم  اللغوين الصوت ومحلها مدلوالت متعلقة ا، وكأ
ملية الداللية، اليت هي جوهر فعل اإلبالغ والتواصل، بالع

وملا احتاج اإلنسان إىل نقل  .ضيق ومكاينّ يف حيز زماينّ
معارفه إىل الغائبني من املوجودين أو ما كان يف حكمهم 

وقـد   .متطوراً ، كانت الكتابة شكالًمن اآلتني مستقبالً
ومـان  ر( اللغويالعامل  ،احلديث يف الدرس اللساينّ، ميز
ويف إطار  ،واللغة املكتوبة ،بني اللغة املنطوقة) سونبجاك
 ،ع والقـارئ قابل بني الصوت واحلرف، واملسـتم  ذلك

وخلص إىل أن  ،ووقف على فعالية الكالم وفعالية الكتابة
 ة يف اخلطاب التواصليـالكتابة ستبقى األداة األكثر فعالي

ا تضمن  ،واإلبالغيإىل  اًمنفذو ،له استمرارية كربىكو
وإن الكتابة تفضـل  . مهما تباعد املكان والزمان ،قنيلتامل

بعد أن يقوم بتركيب ثان  ،الكالم املنطوق يف أن املستمع
ألن  ،قد حيصل له بعض املعـىن  ،نطوقالكالم امللسلسلة 

  )25( .دئذ قد تالشتعناصر الكالم ستكون عن

، مبا أويت من سرب عميق لبنية اللغة ،ويكون ابن سينا
قد وضع أسـس نظريـة    ،لفعاليات الداللة ليوحتليل عم

ظهـر فيهـا   لغوية ذات رؤية متميزة يف التراث العريب ،
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 يف تقدمي التفسريات الذهينو النفسيبوضوح أمهية العامل 
الذي أعـان  املوصوف بالتعقيد، و الداليلّالكافية للفعل 

لعامل الشيخ الرئيس يف استنباط تلك القواعد، اليت تنتظم ا
القـائم علـى    ، هو امتالكه للمنـهج املنطقـي  الداليلّ

بـأكرب   ،الذي يسوغ رسم األصول ،االستدالل والتعليل
 الـداليلّ وقد كان للبحـث   .قدر من  التفصيل والتدقيق

جرى ضمن اهتمامات لغويـة   تناوله ألوفر يف أنّاحلظ ا
لبسـط   كمنفذ أساسـي  الداليلّت املوضوع أخرى اختذ

يف  علمياً منهجاً خاصة تلك العلوم اليت ورثت ،مصنفاا
اشتغل به ابن سينا، وكان  كعلم املنطق، الذي ،غاية الدقة
 ،بكشـف أسـراره   ،ه إىل وضع قوانني املعىنيهدف من

وذلك حـىت   ،اللغويوإيضاح أمناطه ومتظهراته يف الواقع 
يغدو أداة عاصمة من الوقوع يف اللحن بإحداث اضطراب 

 ،، ويتماشى ذلك مع علم املنطـق اللغوي يف سنن النظام
الذي يسعى أهله من العلماء إىل تبيني معامله ليعصم مـن  

  .الوقوع يف الزلل والغلط

  شـاهلوام
  

  .13ص  ،علم الداللة العريب ،فايز الداية -1
  .74ص  ،كتاب يف املنطق –العبارة "به ذلك يف كتاانظر  -2
 . 31ص  ،نيمنطق املشرقي -3
 élémentsمن كتابه  ) denotation( عينيالت: انظر الفصل  -4

de semantique ،   وانظر مقال التعيني والتضمني يف علـم
من جملة  1982سنة  ،18/17عدد  ،جوزيف شارمي ،الداللة

املعاصر الفكر العريب.  
  .32ص  ،منطق املشرقني -5
 : يف كتابه" التعيني"انظر فصل  -6

 (Eléments des emantique) ، 85ص.  
  .192: ص  -7
  .صفحة نفسهاال -8
 .32ني ص يمنطق املشرق -9

 ،1ج ،من كتاب اإلشـارات والتنبيهـات  : انظر تعليق الشارح -10
 .192ص

  

  

  .193ص  ،1ج  ،اإلشارات والتنبيهات -11
  .244ص  ،1ج  ،املصدر السابق -12
  .أمحد خمتار عمر ،99ص ،علم الداللة: ابتانظر اهلامش يف ك -13
  .111ص  ،السابق انظر املرجع -14
  .227ص ،  1ج  ،هاتياإلشارات والتنب -15
  .حسن حبنكة امليداين ،32ص  ،ضوابط املعرفة -16
  .181ص  ،1ج  ،اإلشارات والتنبيهات -17
  .37ص  ،نييمنطق املشرق -18
  .189ص  ، 1ج  ،هاتياإلشارات والتنب -19
  .)من الشفاء( 4- 2ص  ،العبارة -20
  .)من الشفاء( 4- 2ص  ،العبارة -21
  .4ص  )العبارة(الشفاء  -22
عبد القـادر الفاسـي    ، 381ص  ،اللسانيات واللغة العربية -23

  .الفهري
  .6ص  ،)العبارة(الشفاء  -24
25- Essais de linguistique générale, p 101-102 
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  ويحتيني الدرس النح
  

  )*(عمر أوكان  .أ         
  

املتمثل يف  ،اللساينّليس املقصود بالتحيني مفهومه 
د بل املقصو إىل نطاق الكالم؛ من حيز اللسان القول إخراج

احملض املتمثل يف إخضاع الدرس  بالتحيني مفهومه الزمين
النحوي يف للذات املتحدثة يف حينها؛ أي  ،لتمثيل حقيقي

 ويعين هذا موضعة الدرس النحوي. اآلن الذي تعيش فيه
من خالل جمموعة من العمليات  ،يف الزمان واملكان العريب

يف التبسيط  واملتجلية ،الضرورية واملرتبطة فيما بينها
عبد القادر الفاسي الفهري وقد أشار .والتجديد واالقتصاد

 ،العريبللمتلقي  يف عرض الدرس النحوي،إىل هذا اجلمود
ت النظر يف وضع اللغة العربية أن األدوات فلْوما ي": بقوله

مل حتظ ،والتفقه فيها، وتيسري استعماهلا ،لتعلمها ،األساسية
بالتجديد الذي حظيت به مثيالا من اللغات األخرى، بل 

أو ( اهلجريهو قاموس القرن الثاين  ،ما يزال القاموس
وتأليفا ومادة، وما  اًتصور ،)الرابع يف أحسن األحوال

  .)1("هي قواعد حناة القرن الثاين ،زالت قواعد اللغة

ويعجِ ابن تعريف دالتعاريف  من أهم للنحو ين
وليس الفصاحة ( حيث يربطه بالفصاحة اللغوية لها؛وأمش

: يقول  حيث ،ويوسعه ليشمل اإلعراب والصرف،)البالغية
ن ـتصرفه ميف  ت كالم العربهو انتحاء مس] النحو"[

والتكسري،  والتعريف، واجلمع، كالتثنية، ره؛ـإعراب وغي
  ن ـليلحق م واإلضافة، والنسب، والتركيب، وغري ذلك،

وإن  ،ليس من أهل العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق ا
وهو يف . رد به إليها ،بعضهم عنها مل يكن منهم، وإن شذّ

قصدت األصل مصدر شائع؛ أي حنوت حنوا، كقوله 
2("به انتحاء هذا القبيل من العلم قصدا، مث خص(.  

نوجزها  ،ويشتمل هذا التعريف على مجلة من األمور
  :فيما يلي 

للنحو،  االصطالحيواملعىن  ،اللغويالتمييز بني املعىن  -أ 
 ،)القصد( اللغويوالعالقة اجلدلية القائمة بني املعىن 

الذي  ،)بانتحاء مست كالم العر(االصطالحيواملعىن 
من النحو العلم الذي يهتم باملقاييس  -حبق - جيعل

 .املستنبطة من كالم العرب الفصحاء

؛ )انتحاء مست كالم العرب(الذي هو،بيان حد النحو  -ب 
اليت تؤدي إىل ، مبعىن اتباع طريقتهم يف الكالم

 ،يف الكالم ضرورياليت هي شرط  ،الفصاحة اللغوية
غري املتامخني  ،وعنصر موجود بالقوة يف األعراب

وغري ااورين للحضر  ،حلدود الروم أو فارس
 .والبيئات املدنية

حتديد موضوع النحو وتوسيعه ليشمل املستوى  -ج 
 ،واألسلويب ،والداليلّ ،يـوالتركيب،واملعجمي،الصويتّ

كالتثنية  ن إعراب وغريه؛يف تصرفه م(لكالم العرب

  .أستاذ باحث باملغرب يف جمال الدراسات األدبية والنقدية )*(
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  ،النسبو، واإلضافة والتكسري، ، عريفوالت ،معواجل
 ).وغري ذلك والتركيب، 

  ،تعيني الغاية من النحو املتفرعة إىل هدفني أساسيني  - د 
 ،يف الفصاحة بأهلها العربية من أهل ليس من( إحلاق :مها
وإرجاع من كان من ،)وإن مل يكن منهم ،ق افينط

عنها وخرج عن  إن شذّ،أهل العربية إليها بالنحو
 .فصاحتها

على نظرية  – وتفصيالً مجلةً – العريبوينبين النحو 
منذ أن وضع ابن قنرب كتابه يف قواعد اللغة العربية،  ،العامل

قرآن " ف الذي عد، وهو املؤلَّ)3("بالكتاب"واملوسوم 
إىل درجة أن أبا  ،وحاز على تقديس النحاة ،"النحو

عثمان املازين اعترب أن سيبويه ما فات يف كتابه من علم 
 ن أراد أن يصنف يف النحو كتاباًوأن كل م ،النحو شيء

وبلغ من . )4(هفعليه أن خيجل من نفس"،الكتاب"بعد  كبرياً
بني  ما، شهرة الكتاب أن ألفت عنه مؤلفات عديدة

، وشرح له أو لشواهده،ومنظومات،تومطوال ،خمتصرات
من بصرية وكوفية وبغدادية  ،كما احتذته املدارس النحوية
واهتدى ، سجت على منوالهون ،وأندلسية ومصرية ومغربية

من أمثال ،النحاة ديه: داملرب، والزاجج، وابن الساجر، 
وأبو  ،اجيجوالز ،وثعلب ،اءروالفَ ،والكسائي ،والسريايفّ

علي الفارسي، يوابن جن، وأبو  ،وابن مالك ،والزخمشري
 ،والسيوطي ،هشام وابن ،احلاجب وابن ،عصفور وابن ،حيان
   .ريهموغ

 ،والناس يشعرون بعسر فهمه ،ومنذ وضع النحو
وصعوبة ولوجه، وهو شعور مل ينتب بسطاء الناس فقط، 

ش ـب إىل العلماء أيضا؛ فقد سأل اجلاحظ األخفبل تسر
فلم مل جتعل كتبك  ،أنت أعلم الناس بالنحو: "ل له افق

وال  ،نفهم بعضاً] يقصد العلماء[مفهومة كلها ؟ وما بالنا 

وتؤخر  ،لك تقدم بعض العويصام أكثرها ؟ وما بنفه
  .)5("بعض املفهوم ؟

بقوله ،ر اجلاحظ عن رأيه يف تدريس النحووقد عب  :
"إال بقدر ما يؤديه  ،منه أما النحو فال تشغل قلب الصيب

ومن مقدار جهل العوام يف ،إىل السالمة من فاحش اللحن
ما زاد إن وصفه، و ،وشيء ،إن أشده ،وشعر ،كتاب كتبه

ومذهل عما هو  ،على ذلك فهو مشغلة عما هو أوىل به
من رواية املثل والشاهد واخلرب الصادق والتعبري  ،أرد عليه
وقد عرب عن رأي اجلاحظ ابن مضاء فيما بعد . )6"(البارع
قد  –رمحة اهللا عليهم  –وإين رأيت النحويني : "بقوله 

 وضعوا صناعة النحو حلفظ كالم العرب من اللحن،
وصيانته عن التغيري، فبغوا من ذلك الغاية اليت أموا، وانتهوا 
إىل املطلوب الذي ابتغوا، إال أم التزموا ما ال يلزمهم، 
وجتاوزوا فيها القدر الكايف فيما أرادوه منها، فتوعرت 
مسالكها، ووهنت مبانيها، واحنطت عن رتبة اإلقناع 

  .)7("حججها

اجلاحظ، وأحس ا ولعل هذه الدعوة اليت جاهر ا 
ونقاد الشعر واألدب؛  ،وعلماء اللغة،غريه من األدباء

، والت دف إىل تيسري النحو العريباكانت وراء وضع حم
مقدمة يف " :نذكر منها ،ومتثلت يف جمموعة من التصانيف

األوليات يف "، وللزجاجي" اجلمل"و ،خللف األمحر" النحو
" ةح يف علم العربيالواض"، وأليب علي الفارسي" النحو

اإلجياز "أليب جعفر النحاس، و"يف النحو التفاحة"للزبيدي،و
" األمنوذج يف النحو"لعلي بن عيسى الرماين، و" يف النحو
لعبد القاهر اجلرجاينّ" اجلمل يف النحو"، وللزخمشري ،

إال أن هذه احملاوالت ظلت . وغريها ،البن جين" اللمع"و
ل النحوية كما تصورها لنظرية العام -مع ذلك–وفية 

ر عليها الثورة ثّؤ، ومل ت)سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنرب
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واضحاً ، واملعرب عنها تعبرياًاليت شنها ابن مضاء القرطيب 
  ".الرد على النحاة"يف كتابه املوسوم بكتاب  صرحياً

قد سبقتها حماوالت  بيد أن حماولة ابن مضاء القرطيب
بل من حلقة الشعراء ،النحاةانبثقت ليس من حلقة  ،أخرى

الذين ضاقوا ذرعا مبعاكسات النحاة هلم، ومؤاخذام 
مثل تلك اليت  ،عليهم؛ مما أدى إىل خصومات عديدة

وقد جسدت هذه . اشتهرت بني احلضرمي والفرزدق
قصائد احتفظت لنا ا كتب  ،ضد قيود النحو ،الثورة

 من[ )8(النحو واألخبار، منها قول دماذ أبو غسان
  ] :املتقارب

  فكرت يف النحو حىت مللت    
  وأتعبت نفسي له والبـدن        
  هـوأتعبت بكرا وأصحاب    

  بطول املسائل يف كل فن    
  اـفكنت بظاهره عاملـ     

  وكنت بباطنه ذا فطـن    
  اـخال أن بابا عليه العف      

  ء للفاء يا ليته مل يكن      
  ـهـوللواو باب إىل جنب     

  )9(املقت أحسبه قد لعن من
  هاتوا ملاذا يقا: إذا قلت      

  ل لست بآتيك أو تأتيـن ؟ 
  ملا قيل هذا كذا: أجيبوا      

  "أن"اإلضمار :على النصب؟قال                
  فقد كدت يا بكر من طول ما    

  أفكر يف بابه أن أجـــن        
  :] من البسيط[)10(من ذلك أيضا قول عمار الكليبو

  ومنماذا لقينا من املستعربني 
  قياس حنوهم هذا الذي ابتدعوا                        

  

       اـإن قلت قافية بكرا يكون  
  بيت خالف الذي قاسوه أو ذرعوا               

    قالوا حلنت، وهذا ليس منتصبـا
  عوذلك خفض، وهذا ليس يرتفـ    

    وحرضوا بني عبد اهللا من محـق
  ـعوبني زيد فطال الضرب والوج     

    ـمكم بني قوم قد احتالوا ملنطقه
  ـواـوبني قوم على إعرابه طبعـ     

    ما كل قويل مشروحا لكم فخـذوا
  ـواما تعرفون وما مل تعرفوا فدع      

  نار   ألن أرضي أرض ال تشب ـا
  عاوس وال تبىن ا البي      

فإننا  ،حلقة النحاةوإذا انتقلنا من حلقة الشعراء إىل 
يف  ،نعثر على حماوالت سبقت حماولة ابن مضاء القرطيب
؛ ونذكر اخلروج عن مركزية نظرية العامل يف النحو العريب

الذي مل  ،املشهور بقطرب ،منها حماولة حممد بن املستنري
األثر الذي جيلبه (عن وظيفة تركيبية  يعترب النحو ناجتاً

، بقدر )ري عن املعاين والتمييز بينهاالتعب(، أو داللية )العامل
ما هو ناتج عن وظيفة صوتية فقط؛ وتتجلى يف التخفيف 
 .عن اللسان من ثقل الكالم الناتج عن توايل السواكن

وهم يف جلوئهم  ،جلأوا إىل احلركةفإن العرب قد  ،ومن مثة
حىت ال يضيقوا على  ،مل يلتزموا حركة واحدة ،حلركةإىل ا

فلو كان إعراب . االتساع يف احلركات فأرادوا ،أنفسهم
ملا وجد يف كالم  ،عن الداللة على املعاين الكالم ناجتاً

أمساء متفقة يف اإلعراب خمتلفة  - حسب قطرب-العرب 
 وـيف املعاين، وأمساء خمتلفة يف اإلعراب متفقة املعاين؛ ول

لوجب أن  ،كان دخول اإلعراب الكالم للفرق بني املعاين
  راب ـ إعراب يدل عليه، وإمنا يرجع إعيكون لكل معىن
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ألن االسم يف حال الوقف يلزمه "الكالم لدى العرب 
لكان  ،السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا

وكانوا يبطئون عند . يلزمه اإلسكان يف الوقف والوصل
جعلوا التحريك  ،فلما وصلوا وأمكنهم التحريك ،اإلدراج
أال تراهم بنوا كالمهم . لكالمليعدل ا ،لإلسكان معاقباً

على متحرك وساكن، ومتحركني وساكن، ومل جيمعوا 
بني ساكنني يف حشو الكلمة وال يف حشو بيت، وال بني 

ألم يف اجتماع الساكنني يبطئون،  أحرف متحركة؛ أربعة
ويف كثرة احلروف املتحركة يستعجلون وتذهب املهلة يف 

  .)11("نكالمهم، فجعلوا احلركة عقب اإلسكا

الرد "يف كتابه  ،مث جاءت حماولة ابن مضاء القرطيب
؛ وهي حماولة تنبين على اخلروج عن نظرية "على النحاة

بأمته العامل اليت يتأسس على صرحها النحو العريب .
حبذف ما  ،العريبودف هذه احملاولة إىل تبسيط النحو 
ملعتربة من العوامل ا يستغين عنه طالب هذا العلم، انطالقاً

؛ إذ يعود اإلعراب ليس إىل العامل بل وتقديراً ختييالً ،لديه
رفع ونصب  من ،الكلمات املتكلم؛ فالظواهر النحوية يف إىل
الذي قال  العريبأي لإلنسان  ؛إمنا تعود للمتكلم ،وجر

ويرجع ابن مضاء هذه الفكرة إىل ابن . هذا وليس غريه
لدى اخلليل بن أمحد ومنابع  جين، وإن كنا جند هلا أصوالً

فاخلليل جيعل . الفراهيدي، ولدى عبد القاهر اجلرجاين
ال  –للحضرمي خالفاً–اإلعراب للعرب، ولذلك جنده 

ويسمي  ،وإمنا يقيس على األكثر األغلب ،خيطئ العرب
إن العرب نطقت على : "هكذا يقول . الباقي لغات
ا  عقوهليفاعها، وعرفت مواقع كالمها، وقام سجيتها وطب

علله، وإن مل ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا مبا عندي أنه 
فهو الذي  ،فإن أكن أصبت العلة. علة ملا عللته منه

فمثلي يف ذلك مثل ، التمست، وإن تكن هناك علة له

رجل حكيم دخل دارا ممة البناء، عجيبة النظم كَح
         بانيها، باخلرب الصادق  واألقسام، وقد صحت عنده حكمة

    و الرباهني الواضحة واحلجج الظاهرة، فكلما وقف أ
   إمنا فعل : هذا الرجل يف الدار على شيء منها قال 
سنحت له . هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا

وخطرت بباله حمتملة لذلك، فجائز أن يكون احلكيم 
الباين للدار فعل ذلك للعلة اليت ذكرها هذا الذي دخل 

يكون فعله لغري تلك العلة، إال أن ذلك الدار، وجائز أن 
فإن سنح . مما ذكره هذا الرجل حمتمل أن يكون علة لذلك

لغريي علة ملا عللته من النحو هو أليق مما ذكرته باملعلول 
  . )12( "فليأت ا

؛ حيث العريبيرجع اخلليل النحو إىل اإلنسان  ،هكذا
براهيم إنه قائم يف نفسه، وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق إ

ما يف نفس املتكلم  ،حني جعل العامل يف املبتدإ ،الزجاجي
من إرادة اإلخبار عنه؛ كما جنده أيضا لدى عبد القاهر 

ها ؤمعاين ينش ،وسائر الكالم ،ره اخلربيف اعتبا اجلرجاينّ
اإلنسان يف نفسه، حيث إن املعاين النحوية مؤسسة على 

: ما يظهره قوله  املعاين النفسية للمتكلم وتابعة له، وهو
من غري أن تعرف  ال يتصور أن تعرف للفظ موضعاً"

معناه، وال أن تتوخى يف األلفاظ من حيث هي ألفاظ 
املعاين وتعمل  ؛ وأنك تتوخى الترتيب يفونظماً ترتيباً

الفكر هناك، فإذا مت لك ذلك اتبعتها األلفاظ وقفوت ا 
نفسك مل آثارها؛ وأنك إذا فرغت من ترتيب املعاين يف 

يف ترتيب األلفاظ، بل جندها  حتتج إىل أن تستأنف فكراً
تترتب لك حبكم أا خدم للمعاين، وتابعة هلا، والحقة 
ا، وأن العلم مبواقع املعاين يف النفس علم مبواقع األلفاظ 

  .)13("الدالة عليها يف النطق
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وإذا كان ابن مضاء ال يشري إىل هؤالء ممن طعنوا يف 
 ،يشري إىل ابن جين -مع ذلك–مل؛ فإنه نظرية العا

وإلنكار أن يكون الرفع  ،ويستشهد به للرد على سيبويه
ضرب زيد : "من قولنا ) عمرو(والنصب يف ) زيد(يف 
؛ حيث يقول ابن جين يف )ضرب(راجعا إىل " عمرا

، وعامل عامل لفظي: وإمنا قال النحويون " : "خصائصه
عن لفظ  مسبباً ؛ لريوك أن بعض العمل يأيتمعنوي

قائم؛ وبعضه يأيت  يصحبه، كمررت بزيد، وليس عمراً
من مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع املبتدإ باالبتداء،  عارياً

هذا ظاهر األمر، وعليه . ورفع الفعل لوقوعه موقع االسم
أما يف احلقيقة وحمصول احلديث، فالعمل و. صفحة القول

للمتكلم نفسه،  إمنا هو ،من الرفع والنصب واجلر واجلزم
ملا ظهرت آثار  ومعنوي لفظي: وإمنا قالوا . ال لشيء غريه

فعل املتكلم مبضامة اللفظ اللفظ، أو باشتمال املعىن على 
  .)14("اللفظ، وهذا واضح

الذي اختصره –ويعلق ابن مضاء على قول ابن جين 
فأكد : "بقوله  - ابن مضاء القرطيب ونقلناه بإسهاب

ال : فع االحتمال، مث زاد تأكيدا بقوله املتكلم بنفسه لري
وأما مذهب أهل احلق فإن . وهذا قول املعتزلة.لشيء غريه

هذه األصوات إمنا هي من فعل اهللا تعاىل، وإمنا تنسب إىل 
؛ )15("كما ينسب إليه سائر أفعاله االختيارية ،اإلنسان
أن ابن مضاء ال يتبىن من  ،من خالل هذا التعليق ،ليظهر
يتمثل يف رد العالمة  ،واحداً إال جانباً ،جينابن  رأي

 -حبكم نزعته الظاهرية–اإلعرابية إىل املتكلم، مث يأيت 
وجيعل العالمة اإلعرابية من  ،ليصحح هذا املنحى العقالينّ

كما ينسب  ،فعل اهللا تعاىل، وهي إمنا تنسب إىل اإلنسان
إليه سائر أفعاله االختيارية؛ ويف هذا الرأي ثورة على 

القائل  ،وجنوح حنو املذهب األشعري ،املذهب االعتزايلّ

 ،بالكسب يف قضية أفعال العباد، مثلما جند يف هذا الرأي
على غرار ما ، إشارة إىل توقيفية اللغة ،من جهة أخرى

  ".الصاحيب"ذهب إليه ابن فارس يف 

 - بصراحة–ينادي ابن مضاء  ،من ابن جين قاًوانطال
إىل أن إمجاع النحاة على  بإلغاء نظرية العامل؛ مشرياً

إىل اختاذ أربعة  القول بالعوامل ليس حبجة، وداعياً
  :هي  ،وتيسريه العريبإجراءات ضرورية لتبسيط النحو 

إلغاء العلل الثواين والثوالث؛ أي اإلبقاء على العلل  -أ 
فالفاعل : والعلل اجلدلية  ،ذ العلل القياسيةونب ،التعليمية

  .مرفوع ألن العرب نطقت به كذلك

وال ميكنها أن  ،إلغاء القياس؛ ألن العرب أمة حكيمة -ب 
دون وجود علة  ،بشيء، وحتكم عليه حبكمه تشبه شيئاً

 .حكم األصل يف الفرع

) ابن من كذا مثال كذا(إلغاء التمارين غري العملية؛ مثل  -ج 
 .اوعدم االفتقار إليه ادواهلقلة ج نظراً

؛ مثل االختالف يف علة رفع إلغاء كل ما ال يفيد نطقاً - د 
مما ال  ،الفاعل، ونصب املفعول، وسائر ما اختلفوا فيه

 .يفيد يف نطق الكلمة

حماولة جتديد يف  لكن دعوة ابن مضاء مل تثر أي
 ،عصره، ومضت عليها قرون قبل أن تبعث من رفاا

؛ مما "الرد على النحاة"يف لكتاب بفضل حتقيق شوقي ض
أنتج لنا جمموعة من األصوات الداعية إىل جتديد النحو 

ضيف، وإبراهيم مصطفى،  وشوقيني،لدى طه حس العريب
وقد متثلت هذه . وإبراهيم أنيس، وأنيس فرحية، وغريهم

فمن احملاوالت . فردية وأخرى ،مجاعية حماوالت يف النداءات
  :اجلماعية 

  .1937ة املعارف سنة تقرير وزار -
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 .1945تقرير جممع اللغة العربية بالقاهرة سنة  -
مؤمتر مفتشي اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية سنة  -

1957. 
 .1961حلقة دار العلوم سنة  -
 .1976احتاد اامع العربية  -

   :ومن احملاوالت الفردية، على سبيل الذكر وليس احلصر
  .طفى وآخرين، إلبراهيم مصالعريبحترير النحو  -
 .، إلبراهيم مصطفىالعريبإحياء النحو  -
 .النحو اجلديد، لعبد املتعال الصعيدي -
 .حنو عربية ميسرة، ألنيس فرحية -
 .آراء وأحاديث يف اللغة واآلداب، لساطع احلصري -
مناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب،  -

 .ألمني اخلويل
 .ي املخزومينقد وتوجيه، ملهد:  العريبيف النحو  -
- حملمد أمحد برانقالنحو املنهجي ،. 
 .، لعبد الرمحان أيوبالعريبدراسات نقدية يف النحو  -
 .النحو املعقول، حملمد كامل حسني -
 .ومصطفى أمني النحو الواضح، لعلي اجلارم -
 .)16(جتديد النحو، لشوقي ضيف -

واللغة  العريبوميكن تقسيم الداعني إىل جتديد النحو 
  : فئتني العربية إىل

؛ ألم اعتربوا كلياً فئة دعت إىل نبذ اإلعراب نبذاً -1
حركات اإلعراب غري ذات وظيفة مؤثرة يف اللغة، 

كما ذهب إىل ذلك (بل هي حركات للتخفيف 
 ،، وميكن أن نتجاوزها ألن الزمن قد عفاها)قطرب

من "وقد عرب عن هذه الدعوة إبراهيم أنيس يف كتابه 
رحية يف كتابه عن اللهجات وأنيس ف ،"أسرار اللغة

 ،وأساليب دراستها، وجند من املتقدمني من دعا إليها
  .مثل ابن األثري وابن خلدون

مبا ذهب إليه ابن  ،وميكن الرد على أنصار هذا االجتاه
ويوقف على أغراض  ،من أن اإلعراب به متيز املعاين،فارس

غري ) ما أحسن زيد: (املتكلمني، وذلك أن قائال لو قال 
غري معرب؛ مل يوقف على ) ضرب عمر زيد(معرب، أو 

، )ما أحسن زيد(، أو )ما أحسن زيدا: (فإذا قال . مراده
؛ )17(بان باإلعراب عن املعىن الذي أراده)ما أحسن زيد(أو

حيث يتم التمييز بذلك اإلعراب ما بني التعجب 
  .واالستفهام والذم

و إىل فئة مل تدع إىل نبذ اإلعراب، وإن كانت تدع – 2
واألخذ بنفسية املتكلم؛ ومنهم إبراهيم  ،نبذ العامل
  .وغريهم ،وشوقي ضيف، وطه حسني ،مصطفى

فقد أحيا النحو بعد أن أدركه  ،أما إبراهيم مصطفى
، وفتح اال إلحياء العريباملوت، وقربه إىل ذوق القارئ 

أيضا،  العريبليس درس النحو فحسب، وإمنا درس األدب 
  . سنيكما يرى طه ح

ويدعو إبراهيم مصطفى يف كتابه إىل دراسة النحو 
، منكرا على "الدالئل"بطريقة عبد القاهر اجلرجاين يف 

النحاة كون احلركات أثرا جيلبه العامل، وإمنا هي حمدثة 
وهو يرى أن اإلعراب يتمثل يف الضمة . من طرف املتكلم

والكسرة فقط؛ إذ الضمة عالمة اإلسناد، والكسرة عالمة 
بقدر ما هي  ،اإلضافة، أما الفتحة فليست عالمة إعراب

وال خترج عالمات . احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب
. اإلعراب يف االسم عن هذا إال يف بناء أو نوع من اإلتباع

أما التنوين فريى أنه علم التنكري، وللمتكلم يف كل علم 
ن التنكري، أال ينونه، وإمنا يلحقه التنوين إذا كان فيه حظ م

  .وحترم الصفة من التنوين حني يكون هلا حظ من التنكري
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 ،العريبيف جتديده للنحو ،يف حني نبه شوقي ضيف
  :هي كالتايل  ،إىل ستة أسس

ومن ذلك حذف باب : إعادة تنسيق أبواب النحو  -1
ودراستها يف  ،من باب املبتدإ واخلرب ،)كان وأخواا(

رفوع بعدها فاعال، باب احلال، وإعراب االسم امل
  .واملنصوب حاال

2- إلغاء اإلعراب التقديري ومن ذلك عدم :  واحمللي
ناصبة للفعل املضارع بعد فاء السببية وواو ) أن(تقدير 

املعية والم التعليل، إخل؛ واالكتفاء بالقول إن الفعل 
 .منصوب

يف صحة  تعرب كلمة ما دام إعراا ال يفيد شيئاً أالّ -3
ما (و) ما عدا(اء بالقول إن من ذلك االكتف: نطقها 
 .أداة استثناء بعدها مستثىن منصوب) ما حاشا(و)خال

كباب ، وضع ضوابط دقيقة لبعض أبواب النحو -4
 .واحلال ،واملفعول معه،املفعول املطلق 

 أبواب النحو تعرض فيه دون حذف زوائد كثرية يف -5
 .السماعمداره  ألن ،اآللة اسم قواعد حذف مثل :حاجة

مثل : زيادة إضافات جديدة لتوضيح الصياغة العربية  -6
القواعد الضرورية خلدمة النطق السليم لتعلم العربية 

 .وحروفها

وقد زاد من ضرورة حتيني الدرس النحوي العريب 
بعد أن صارت  ؛ خصوصاًالغريب اللساينّالتقاؤه بالدرس 
 ،ف والعلومخيترق مجيع املعار ،رائداً اللسانيات علماً

من بنيوية ،وتطورت إىل عدد هائل من النظريات واملدارس
وتوزيعية وحتويلية ووظيفية ونسقية وتداولية؛ مما فرض 

انطالقاً ،إعادة النظر يف موروثه بأكمله على الفكر الغريب 

 واإلناسة ،)فوكو(لفلسفة كما هو األمر يف ا ،من تصوراا

األدب و،)بورديو(اعةواالجتم،)الكان(والنفاسة،)شتراوس(
- حبق-  وهو ما جعلها ؛ إخل ،)ديريدا(والفكارة  ،)بارت(

  :وكان أهم ما جاءت به.منهال لتالقح مجيع املعارف

  .دون غريه اللغويعدم االقتصار على اخلطاب  -أ 

 .اعتبار كل شيء لغة مبا فيها العالمات غري اللغوية -ب 

 اإلميان بتالقح املعارف البشرية، وحتطيم احلدود بني -ج 
 .العلوم

 .جتديد النظر يف املوروث وإعادة قراءته - د 

أكثر  ،كانت اللسانيات هي العلم املؤهل ،ومن هنا
التعليم سواء يف  ،العريب لتحقيق الدرس النحوي ،من غريه
االبتدائي، أو اإلعدادي، أو الثانوي، ؛ وذلك أو اجلامعي

من خالل القيام مبجموعة من اإلجراءات حددها عبد 
  :در الفاسي الفهري يف ثالث خطوات القا

إعادة النظر يف تصور طبيعة اللغة العربية وخصائصها  -أ 
  .واملناهج الكفيلة مبعاجلتها

 .رسم األدوات الالئقة بتنمية طاقة املستعمل -ب 

 .البحث يف وسائل اللغة جلعلها لغة طبيعية -ج 

 من احملاوالت اليت أعادت قراءة الدرس النحوي ونذكر
من اللسانيات اجلديدة انطالقاً،واللغة العربية القدمي العريب:   

  .األصوات العربية، لكمال حممد بشر -
 .األصوات اللغوية، إلبراهيم أنيس -
 .للبنية العربية، لعبد الصبور شاهني املنهج الصويتّ -
من خالل علم األصوات احلديثة،  العريبالتصريف  -

 .للطيب البكوش
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عد اللغة العربية، األلسنية التوليدية والتحويلية وقوا -
 .مليشال زكرياء

اللسانيات العامة واللسانيات العربية، لعبد العزيز  -
 .حليلي

 .اللسانيات العربية احلديثة، ملصطفى غلفان -

دريس الشغروشين إيف اللسانيات العربية، إشراف  -
 .الفهري الفاسي وعبد القادر

الندوة الدولية األوىل جلمعية اللسانيات باملغرب،  وقائع -
عداد عبد القادر الفاسي الفهري وإدريس الشغروشين إ

 .وحممد غاليم

وقائع ندوة : تقدم اللسانيات يف األقطار العربية  -
 .بالرباط 1980أبريل  ، عقدت يفجهوية

اللسانيات واللغة العربية بني النظرية والتطبيق، جامعة  -
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،مساعيلإموالي 
 .مبكناس

 اللسانيات العربية، إعداد عبد الفتاح بن ظواهر يف -
 .قدور

أحباث يف اللسانيات العربية، إعداد عبد اللطيف شوطا  -
 .وعبد ايد جحفة

منشورات كلية اآلداب والعلوم  لسانيات وسيميائيات، -
 .اإلنسانية بالرباط

والسيميائيات، منشورات كلية اآلداب  اللساينّالبحث  -
 .والعلوم اإلنسانية بالرباط

الكليات والوسائط، منشورات كلية : جماالت لغوية  -
 .اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

اليت سامهت يف حتيني  ،وغريها من الدراسات العديدة
دراسات  ؛ خصوصاًيف املغرب بالتعليم الثانوي،هذا الدرس
 ،وأمحد املتوكل ،وعبد القادر الفاسي الفهري ،متام حسان

  :هي كالتايل و

  .العربية معناها ومبناها، لتمام حساناللغة  -

- ام حسانمناهج البحث يف اللغة، لتم. 

 .ام حسان، لتمةوالوصفي ةاللغة بني املعياري -

- ام حساناألصول، لتم. 

  .اللسانيات واللغة العربية، لعبد القادر الفاسي الفهري -

مناذج حتليلية جديدة، لعبد القادر :  العريباملعجم  -
 .الفاسي الفهري

نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة، لعبد : بناء املوازيال -
 .القادر الفاسي الفهري

اللغة  قضايا يف جديدة نظرات :والتوسيط املعجمة -
 .العربية، لعبد القادر الفاسي الفهري

، لعبد العريب اللساينّاملقارنة والتخطيط يف البحث  -
 .القادر الفاسي الفهري

 .العربية، ألمحد املتوكلالوظائف التداولية يف اللغة  -
- ألمحد املتوكلدراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،. 
 .من قضايا الرابط يف اللغة العربية، ألمحد املتوكل -
 .من البنية احلملية إىل البنية املكونية، ألمحد املتوكل -
 .اجلملة املركبة يف اللغة العربية، ألمحد املتوكل -
علية املشتقة يف اللغة احملموالت الف: قضايا معجمية  -

 .العربية، ألمحد املتوكل
 .، ألمحد املتوكلمدخل نظري: اللسانيات الوظيفية  -
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قضايا التركيب  لبعض وظيفية مقاربات : الوظيفة والبنية  -
 .يف اللغة العربية، ألمحد املتوكل

 .ألمحد املتوكل ،الوظيفي النحو يةجديدة يف نظر آفاق  -
للسانيات الوظيفية، ألمحد قضايا اللغة العربية يف ا -

 .املتوكل

لتحيني  من خالل هذا العرض التارخيي، يبدو ،هكذا
، أن هذا التحيني قد مر من القدمي العريب النحويالدرس 
  :مراحل  ثالث

  :ة األوىللاملرح

تتمثل يف احملاوالت اليت امتدت منذ ظهور كتاب 
سيبويه واستمرت حىت عصر ابن مضاء القرطيب.  

  :ة الثانيةاملرحل

  .تتمثل يف احملاوالت اليت شهدها عصر النهضة العربية

  :املرحلة الثالثة

القدمي بالدرس  النحويتتمثل يف التقاء الدرس  
  .الغريب اللساينّ

وليست هذه  ،وهذه املرحلة األخرية هي اليت منا
الذي  ،الدراسة غري متهيد لتناوهلا من خالل العمل القادم

باألسس النظرية للمدرسة التوليدية سيهتم بالتعريف 
وتأثري هذه املدارس  ،واملدرسة الوظيفية واملدرسة البنيوية

القدمي يف مقرر اللغة العربية  العريبيف جتديد درس النحو 
  .املغربيف  الثانويبالتعليم 

  

  شـــاهلوام
 مناذج تركيبية: اللسانيات واللغة العربية : عبد القادر الفاسي الفهري   -1

  .6 :، ص 1985وداللية، اجلزء األول، دار توبقال للنشر، البيضاء، 
اخلصائص، اجلزء األول، حتقيق حممد علي : أبو الفتح عثمان بن جين   -2

 .34: ، ص 1983النجار، عامل الكتب، بريوت، 
والكتاب هنا ليس هو املكتوب اموع بني دفيت الصحف وإمنا هو   -3

من الفعل كتب يكتب كتبا وكتابا الكتابة؛ ألن الكتاب هنا مصدر 
وكتابة، فهو بذلك موجه لتأليف كالم العرب سواء أكان الكالم 

 .منطوقا أم مكتوبا
رضا املازندراين، دار املسرية، : الفهرست، حتقيق : نقال عن الندمي   -4

 .57: ، ص 1988بريوت، 
احليوان، اجلزء األول، حتقيق دار : حبر اجلاحظ  أبو عثمان عمرو بن  -5

 .92-91: جليل، يربوت، بدون تاريخ، ص ص ا
ابن مضاء  عصر تيسري النحو إىل :نقال عن حازم سليمان احلليب  -6

، املنظمة العربية للتربية والثقافة العريبالقرطيب، ضمن جملة اللسان 
. 52: ، ص 1996الرباط،،41والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، العدد 
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)1(ات التقنية منوذجا يغاللُّ    :    الترمجة واللسانيات 
 

  ليلى املسعودي. د

 )*( طجو حممد أمحد. دترمجة 
  

يف اللغة الفرنسية العمليـة  " الترمجة" يغطي مصطلح 
على أن النتاج  ذلكيدل   . (1)ونتاج هذه العملية ،الترمجية

ـ  ،يصعب حبيث وثيقاً والعملية يرتبطان ارتباطاً تحيل بل يس
وقـد بـدا يل   . احلديث عن أحدمها دون استحضار اآلخر

 ،أن أعرب عن رأيي يف املوضـوع  ،هلدف هذه املداخلة مفيداً
ومن مبادئ  ،هي ممارسة اللغات التقنية ،من ممارسة انطالقاً
 . هي مبادئ اللسانيات ،نظرية

 )Technolecte(ة يغتعريف اللُّ -1

نـاول هـذا   لقد سنحت يل فرصة ت ،بادئ ذي بدء
 ،(2)يف عمل سـابق  ،من التفصيل  بشيء ،املصطلح من قبلُ

إنه جمموعة  : كما يلي ،باختصار هسأكتفي بتعريف  لذا فإنين
  يتصـف باسـتخدام   ،أو تقين مبجال علمي  لغوية مرتبطة

.  موحـدة أو غري ،سواء كانت موحدة ،مصطلحات حمددة
أن يفك وال ميكن  ،صني فقطخصتوخياطب هذا املصطلح امل

 ،الذين تكون الرسالة  ،التخصصرموزه البعيدون عن جمال 
  . أو جزئياً كلياً غامضةً ،بالنسبة إليهم

(jargon)  الرطانة  /(argot) اللغة العامية/    اللغة التقنية 

ة التقنيـة  يميكن اللجوء إىل مقارنة اللغ ،وبسبب ذلك
مبجموعات لغوية أخرى تقوم على الشـعور بالتقـارب أو   

أو  ،مثـل العاميـات   ،بني أفراد جمموعـة مـا   التماسك
  .)2(الرطانات

 العامية ات ياللغ / التقنيةات ياللغ

 املتخصصـني أن  ،على سبيل املثال ،نالحظ أنميكن 
بالطريقة نفسها اليت يتواصل ا عـارفو   ،تقريباً ،يتواصلون

علـى   ،يف احلالتني كلتيهما ،إذ يقوم التواصل ،لغة عامية ما
كل مـن   ،الذي يسمح ملستخدمي ،نفسه تفاق الضميناال

يف حالة اللغة  ،إال أن األمر يتعلق. بالتفاهم والتعاون ،اللغتني
 وغـامض غموضـاً   ،بتواصل ذي مقصد ترميزي ،العامية
يف حني أن اللغة التقنيـة   ،جيهلهامن بالنسبة إىل  ،مقصوداً

يقـوم   ،واهلادف إىل فهم كامل ،تسعى حنو التواصل األمثل
اعلى شفافية ال يشو وإذا بدت اللغة التقنيـة   ،غموض أي

ن احلرص على ع  ،وهذا متناقض ،فإن ذلك ينتج ،لغة مغلقة
.                     اللغة الشائعة دائماً االوضوح والدقة اللذين ال تضمنهم

 ،حمتواهايف تتمايز  ،إن اللغات العامية واللغات التقنية
وهذا ال يعـين نكـران   . على وجه اخلصوص ،ويف أهدافها

واللغـات   ،هذه العاميـات  الصالت العميقة املوجودة بني
تـؤمن وظيفـة    ،إشارة اجتماعية بصفتهااليت تعمل  ،التقنية

.                                               يف آن معاً ،التمايز والتماسك

 الرطانة /التقنية ة ياللغ

متثل مسات مشاة لسمات اللغات  العاميةإن اللغات 
هلـا   ،التقنية لكنها حتمل يف داخلها شحنة تارخيية وثقافيـة 

 مـن  ذلك   يتضمنه  مع ما  ،ةالصناع لقب بعصر ما ةعالق

   .1995، 47ات ومناظرات رقم ، سلسلة ندومنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،ليلى املسعودي يف كتاب الترمجة والتـأويل نشرته  هذه ترمجة لبحث) 1(
  .الرياض ،جامعة امللك سعود ،كلية اللغات والترمجة (*) 

 



 
 

غالبـاً  نعين باللغة التقنية اليت توصف على ما حكم ضمين 
ولئن كان ماروزو . وغري مفهومة ،ومصطنعة  ،بأا  فاسدة

"Marouzeau"     ا لغـة مصـطنعةقد عرفها يف قاموسه بأ
يستخدمها أفراد مجاعة يرغبون يف إخفاء مقاصدهم  عـن  

ن بقيـة  عو على األقل يف التميز أ ،غري أفراد تلك اجلماعة
فإن هذا املصطلح مـا   ،اإلنسان العادي عن ،الناس العاديني

يزال خيتلط يف األذهان مع البطَرة م)(baragouin  طَانةأوالر  

(charabia) .  

 اقُهمن حيث اشتق ، (technolecte)ةيغاللُّإن مصطلح 
 ،باملقابـل و. أكثر حياديـة  ،ومن  وجهة النظر هذه ،أصالً

لغة  ، القرن الثاين عشر، يفتعين(argot) كانت كلمة العامية
ومهمـا  . ارلغة األشـر  ،ويف القرن اخلامس عشر ،الطيور

فإا تظهر مـن   ،نسيان اشتقاقاا اتحاولنا يف حياة الكلم
وميكن لنا أن نتساءل بعد . جديد يف هذا االستخدام أو ذاك

لتقنية مثرة لنشاط علم هذه اإليضاحات إن مل تكن اللغات ا
                 .                                                                                                                            املصطلح

  ة التقنية وعلم املصطلحياللغ

الـذي   يف إطار التصور الذايتّ ،تشكل اللغات التقنية
أوسع من علم املصطلح ؛ ألن هذا األخـري   حقالً ،أعتمده

أوجني  الرائدمنذ ظهور  ،مل يكف يهدف إىل أن يكون علماً
عن التأرجح بـني املبـادئ   ، )Eugen Wuster()3(فوستر  
 ،وبني التطبيق الذي ميارسه مستخدمو هذه املبادئ، املنهجية
  .طلح أنفسهمعلماء املص وأحياناً

على  احلريصةفاملبادئ : ويظهر ذلك التطبيق اختالالً
تستطيع  التكيف مع مسات اللغات اليت جتمـع   الصرامة ال
. بـني املرونـة والصـرامة     ،تنافر ومن دون أي ،بطبيعتها

ـ ناملَوالنتيجة أننا أمـام صـرامة علـى املسـتوى      سقي 
paradigmatique)(، املستوىعلى  ،ومرونة أكرب  املـركيب 

syntagmatique) (، ينصح عامل املصـطلح مـثالً   فعندما، 
الـنمط   يذ التوليـد بتفضيل االشتقاق الصـريف علـى   

فإن   ،ذلك من موقف مبدئي وعندما يدعو إىل ،يـالتركيب
ويوضـح علـى    ،جيربه على أن يناقض نفسه الواقع اللغوي

وليسـت   ،املركبـة أن الغلبة للكلمات  ،العكس من ذلك
إن أصر عامل املصطلح ومتسـك   ،ولكن .لمات املشتقةللك
 ،تتطابق مع معايري اللغةقد  فإنه يصوغ صيغاً  ،وقفه األويلّمب

اليت وجدت  لعن حاجات التواص اًكلي ابتعاداً تبتعدولكنها 
إن مل تكـن   ،ما قيمة جمموعة لغوية ما ،إذاًً. اللغات لتلبيتها

ال -ذلـك متناقضـاً   وقد يبدو-ألن احلالة النحوية  ،مناسبة
أنصـار   ،حد مـا  إىل ،وقد بني ذلك. حالة القبول يتساو

  (les chomskyens). تشومسكي

بـني   –إن مل نقل هذا التفاوت  -إن هذا االختالل
إن دل  ،وبني احلالة النحوية وحالة القبول ،املبادئ والظواهر

من النمط  ،فإمنا يدل على أن النشاط املصطلحي ،على شيء
إن مل يأخذ بعني االعتبـار   ،للفشل غالباً معرض ،التدخلي

األدوات الـيت يف  ويكتفي بتسـخري   ،حاجات املستخدمني
وهنا يكمن االختالف  .من أجل الضبط والتوحيد ،حوزته
اليت حتتوي على  ،ات التقنيةيبني علم املصطلح واللغ الرئيسي
واليت يتم ضبطها يف  ،اليت يقبلها املستخدمون فقط لاألشكا
.                                           (4) وليس يف القانون فقط ،الواقع

الـذي يسـمح    ،أن االختالف املهم ،زد على ذلك
هو أن علم املصطلح  ،ن علم املصطلحعبتمييز اللغات التقنية 

بينما تشـري اللغـات    ،والنتاج يف آن معا الطرائقإىل  يشري
 . التقنية إىل النتاج فقط

               وعملية التواصلالتقنية ة ياللغ -2
اللغوية  اجملموعاتن ع التقنية تاللغا يفصلإن ما          

املسـتوى   تشـمل  ال التقنيـة  اللغاتهو أن  ،اليت رأيناها



 
 

2(ملستويات اللسانية األخـرى وإمنا أيضا ا ،فقط ،املعجمي( .
هلـذا   هي تلك اليت تقيم وزناً ،فإن املقاربة الشاملة ،وهكذا
وتعترب أن اللغات التقنية تتشكل من رسائل منطوقة  ،اجلانب
مرتبطة مبجال نشاط  ،ضمن عملية تواصل واقعي ،يف بيئتها
الدراسة املطلوبة عند الوحدات املعجمية  فوال تتوق. نوعي
فمنهم من يسميها   ،اليت خيتلف املؤلفون يف تسميتهاو( فقط 

 ظواأللفا) monèmes( والوحدات اللغوية الصغرى الكلمات
ومنهم مـن يسـميها  الوحـدات     ،(synthèmes)املركبة 
بل تستوعب املستويات  ،)واملصطلحات ،والعبارات ،املعنوية

باعتبار أن الفرضية تقوم على أن التواصل  ،اللسانية األخرى
تشـكل   ،يفرض بىن خاصة ،كان أو شفهياً مكتوباً ،التقين
ولكن هذه الـبىن    ،بوصفها نظاماً ،اليتجزأ من اللغة جزءاً

إن (انتقائية يف اللغة التقنية  schémas)(تعمل بصفتها مناذج 
  ،طرائق االشتقاق يف علم  الصرف تفضل على سبيل املثال

 حـت نوإن ال ،علـى غريهـا   )schèmes( القوالببعض 
(composition) يف اللغة العربية واسعاً استخداماً ستخدمي، 

إذ يقـدم   ،مييلون إليـه  مع العلم أن أنصار اللغة العالية ال
 )(constructionsبعض املبـاين   ،)(syntaxeتركيب اجلملة 

  .(2))املتكررة

وهو طريـق   ،وقد سار يف هذا الطريق بعض الباحثني
. يف جماالت الصرف والنحو اًوخصوص ،كافياً مل يسرب سرباً

. حباجة لإلثبات ،اليت ذكرا أعاله ،وتبقى الفرضية الضمنية
 ،فإن هذه الفرضية مل تولد من العدم ،وعلى الرغم من ذلك

يف استخدام النصـوص التقنيـة    بل هي نتيجة خربة طويلة
قادتين إىل التفكري يف منط التواصل الذي أعرضـه   ،والعلمية
   : فيما يلي

  إطار عام للتواصل      
  

التواصل التقين     5(التواصل الشعري(   التواصل العادي )5(  

 ياكوبسـون ربط مفهـومي مبفهـوم    حاولتوإذا 
)Jakobson(، فإنه ميكنين   أن أالحظ أن التواصـل الـتقين، 

  . )6(يعطي األولوية للوظيفة املرجعية

  ة التقنية ونظرية العالمة   ياللغ-3 

 ،تقـود  ،ة الوظيفة املرجعية يف اللغة التقنيـة إن أولوي
 Saussure(إىل تعديل نظرية العالمة عند دوسوسـري   ،حتماً

De(،  إن مل  ،"الضـرورية "بالعالقة  ،ثانية  مرة التذكريوإىل
وفق صياغة إميل (مع الشيء نفسه يف الواقع  ،أقل اإلجبارية
ار كما أش ،أو مع املرجع ،)Emile Benveniste( بنفنيست
ومـن  ، )Richards( وريتشاردز ،) (Ogdenأوغدنإىل ذلك 

 .)7(Louis Guilbert)( بعدمها لوي غيلبري

التفـرع واجملـدب    ولن أتوقف ملناقشة اجلانب ثنائي
إىل متثيل إيرين تامبا   وأحيل ،لنظرية العالمة عند دو سوسري

 )8( التسـمية  -بالعالمة املتعلقIrène Tamba-Mecz) (ميكز 
                        : ناسب كالميالذي ي

  )                               الشكل املعجمي(الكلمة 

  

  

  دال                       اسم         
  مدلول                   مرجع        

  )    املفهوم (          )    شيء ( 

 

واملرجع  ،وهو متثيل يظهر فيه الدال يف إطار املفهومي
قبـل   ،ولكنين لن أناقش هذه املسـألة . طار اإلدراكييف إ

املهمـة   ،التفكري يف منط العالقة املمكنة بني املدلول واملرجع
 .يف اللغة التقنية جداً



 
 

  ة التقنية وطريقة التسميةياللغ -4

استوحيت من نظرية تشارلز ساندرز  ،لتوضيح ذلك
تقسـيمه   وتبنيـت  ، (Charles Sanders Peirce)بـريس 
ألنين أختلـف عنـه يف    ،ولكن من دون أن أنتحله ،ثيالثال

والواقـع أنـين أعتـرب أن    . ويف التفسري ،طريقة االستخدام
يرتكـز علـى    ،تصنيف العالمات إىل إشارة وأيقونة ورمز

وهو تفسـري   ،وبالتايل على العالقة باملرجع ،طريقة التسمية
  أجيز لنفسي استخدامه يف تفسري تقسيم بـريس الثالثـي، 

دف  ،الوحدات التقنيةة لَسلْس ،ذي سأحاول مبساعدتهوال
إن الفكرة .  إيضاح مصادر االضطراب يف النشاط الترمجي

هي أن الترمجة يف جمال اللغـات التقنيـة    ،يف الواقعالشائعة 
وهكذا تقوم طريقة التسمية . حتتاج إىل نظرية عالمات فاعلة

كله أو جزء منه  ؛للشيءعلى تقليد أمني  ،يف رأيي ،األيقونية
سواء كـان   ،ءشي إن أي"  :يقول بريس. لعالمةا بواسطة
بشرط  ،ءهو أيقونة لشي ،أو قانونا ،أو فردا موجودا ،ميزة

  .       )9(" وأن يستخدم عالمة عليه ،ءأن يشبه ذلك الشي

يقـودين   ،ولكي أوضح هذه الصيغة يف اللغة التقنيـة 
 ،Tحـرف ل على شـك  ،يئالتفكري إىل وحدات مثل هوا

علـى شـكل    ،وأنبـوب  ،Sحرفعلى شكل  ،ومنعطف
باعتبار أن احلروف األجبدية هي حمـاوالت متثيـل    ،Uحرف
ومن اجلدير باملالحظة هنا أنه يف بعض . لشكل املرجع خطي

كاهلندسة املعمارية مثال،  ،اجملموعات اللغوية التقنية الفرعية
ن وأن مسـاعديه يفهمـو   ،Tجند أن الرسام يريد استخدام

كيف ننقل هذه الوحدات يف لغـة  . األداة احملددة املقصودة
 هذا أن طريقة التسمية اإلشـارية  يضاف إىلللغة العربية؟ كا

أو  ،من خالل ميزة واحـدة  ،تقوم على اإلحالة إىل املرجع
اإلشـارة  " يرى شارل ساندرز بريس أن . من مميزاته ،أكثر

اقع متأثرة ـذا  ألا يف الو ،الذي تدل عليه الشيءحتيل إىل 

 ،"مشط مسـنن صـلب  "من قبيل  وحداتإن  .)9("ءالشي
هي مـن الـنمط    ،على سبيل املثال ،"مشط مسنن مرن"و

الشيءألن فيها إحالة إىل صفة من صفات  ،اإلشاري .  

ألنه  ،تقام عالقة مباشرة بني املدلول واملرجع ،وهكذا
فإـا   ،أما طريقة االتسمية الرمزية. ميكن اكتشافها بسهولة

بني املدلول  ،وغري مدركة على الفور ،ضمنيةتفرض عالقة 
أي  ؛بدايلّتويتعلق األمر هنا بعالقة من النمط االس. واملرجع

من  ،ميكن إدراكها على مستوى السلسلة يف حالة غياب ال
وإمنـا مـن    ،كما يف الطريقة اإلشارية ،خالل عالقة جتاور

 ةعاريستااللعملية كما هي احلال يف ا ،خالل عالقة استبدال
بأنين ال  ،يف هذا السياق ،وأذكر). انظر رومان ياكوبسون(

مايراه فيه شارل ساندرز  )symbole(رمز أرى يف مصطلح 
وآية ذلك أن طبيعة الرمز . وإمنا مايراه فيه دو سوسري ،بريس

 ،وليس فارغـاً  ،أبداً هي أنه ليس اعتباطياً"سوسري  عند دو
وعلى  .)10(" ية بني الدال واملدلولويتضمن مبدأ عالقة طبيع

فإنين الأستخدم مايراه دوسوسري ، ألنـين   ،الرغم من ذلك
. مل يشـر إليهـا   ،أظن بوجود عالقة بني املدلول واملرجع

لتوضـيح طريـق التسـمية     ،واملثال الذي يتبادر إىل ذهين
حيـث تعـين    ،)Kalispel(مأخوذ من الكلسبية  ،الرمزية

)(pied ridé  ارةالسيإطار ) (Pneu،  هـذا أن وينتج عن 
  Pieds ridés).(الذي له  الشيءالسيارة هي 

 ،واليت فسرت فيها ،إن طرق التسمية اليت قدمتها
ف العبارات املستخدمة لضرورات خمتل ،على طريقيت

بإحالة كل منها  ،ميكن أن تلخص يف اجلدول التايل ،التحليل
  :العالقة إىل منط من أمناط 

  اوٍسعالقة ت          النمط األيقوينّ
النمط اإلشاري         عالقة إسناد 
عالقة استبدالٍ           النمط الرمزي                           



 
 

على  هوائي" ميكن إعادة تفسري ،ففي عالقة التساوي
ويف عالقـة   ".Tيسـاوي  هـوائي "ب "  Tشكل حرف

مشط ذو " ب "  مشط مسنن"  مثالسيتم تفسري  ،الوصف
من خالل وجود  شيءونشري إىل أنه ميكن وصف ". أسنان 

" ذو " وميكن أن ترمز عالقة الوصف ب  ،أو غياب عالقة
يف   (Pneu)حمـل   ) (Pied ridéبينما حتل  ،"من دون "أو

 comme "مثـل  " وميكن أن ترمـز ب   .ستبدالعالقة اال
)"Pneu" comme "pied ridé".(  
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أسـتطيع   ،يف اللغة التقنية العالمةبعد حماولة تعريف 
بالنسـبة   ،هي أن هلا دائما مايربرها ،مهمةاستنتاج مالحظة 

حتذف مـن   ،مل هذه العالقة اليتوأن الترمجة  ،إىل املرجع
. أال وهو املفهـوم  ،يشكل جوهرها ما ،وحدة اللغة التقنية
توجـد   ،بني املدلول واملرجع ،ةيف احلقيق ،ألن هذه العالقة
إنين . وألن املدلول ليس سوى التعبري عنها ،ضمنيا يف املفهوم

. منـه  ولكنه يشكل جزءاً ،أفترض أن املدلول ليس املفهوم
لعنصـر  لأن املفهوم هو متثيـل   ،منذ أرسطو ،وحنن نعرف

  .املشترك بني أطراف الفئة نفسها

التمثـيالت  هـذه   كبرياً اللغة تستخدم استخداماًإن 
 ،وهكـذا . بأقل جهـد  عملية تواصلالعامة للوصول إىل 
 ،جند أن العام علـى حسـاب اخلـاص    ،وبشكل متناقض

يزيـدان مـن احتمـاالت     ،والغامض على حساب احملدد
 يف إطـار التواصـل   ،ويكونان وسيلة اقتصـادية  ،التطبيق
علـى   تنطبـق  ،املثالعلى سبيل  ،"طاولة"فكلمة  ؛العادي

وعلى طاولة  ،كما تنطبق على جدول الضرب ،طاولة اللعب
 ،أو املعدنية ،أو الرخامية ،وعلى الطاولة اخلشبية ،العمليات

 )(Ernest Cassierer رنست كاسرييرإزد على ذلك أن .خلإ
مل  ،على سبيل املثـال  ،كلمة طري" مل يفته أن يشري إىل أن 

ــق أي ــد تواف ــوى حدســي تع ــي حمت ــد  كل               التحدي
) (détermination pleine، املالمح  بعضبسوى  حتتفظ وال

حىت  ،الطريان حلركة ،الغامضة للشكل املرتبط بالتمثيل املبهم
ن طفال يستطيع أن يطلق اسم طري على اجلعل الطـائر أو  إ

  ).11(" الفراشة

 ،يف التواصل التقين ،كلياً اختالفاً ،لكن األمر خيتلف
والواقـع أن  . دد هو الذي يطغىإذ إن اخلاص والدقيق واحمل
املفهوم يف التواصل العادي،  يـرتبط  ،ويف التواصل الـتقين 

اليت تقوم على اسـتخالص العنصـر    ،ذااالعملية النفسية ب
  ،لكننا نكتفي يف احلالة األوىل مبلمح غامض ،املشترك املالئم

وذا مسـات   ،واضح املعـامل  رمساً ،ونطلب يف احلالة الثانية
أن نرجع مرة أخـرى إىل   ،يف هذا الشأن ،وميكننا ".خاصة

 ،أما بشان املفهوم الذي استخدمه العلم"  :إرنست كاسريير
 ،واختالفه الوحيد. والشروط ذاا ،فإنه يعرف التطور نفسه

وإىل الصورة الشائعة عن  ،بالنسبة إىل املفاهيم الساذجة للغة
واعية يف  اليقوم على أن اإلجراء الذي يعمل بصورة  ،العامل

وهكذا  .)11("كامل يعمل هذه املرة بوعي نقدي ،هذا العامل
اليت تـدخل يف   ،فالعمل يتم بشكل واع يف املفاهيم العلمية

أو  ،كاألنواع يف البيولوجيا ،شبكات تقيم عالقات تسلسل
، )exclusion(أو استبعاد  )inclusion( تضمنيعالقات 

  .خلإ ،يف الكيمياء كما

 ال ،أن املفهوم يف جمال اللغة التقنيـة  ،زد على ذلك
. كما سبق أن ذكـرت  ،ميكن أن يكتفي بالتمثيالت العامة

الذي يشدد على أنه   ،وميكنين أن أعود إىل إرنست كاسريير
يصـعب   ،بني العام واخلاص ،الميكن أن تكون هناك فجوة"

ووظيفـة   ،ألن العام نفسه ليس له معىن آخر ،التغلب عليها
 ؛وبيناً ممكناً ،تسلسل اخلاص ونظامهجيعل  سوى أن ،أخرى

  ،يف سلسـلة  بوصـفه عنصـراً   ،فما أن نقبل فكرة اخلاص



 
 

حـىت يتضـح أن هـذين     ،بوصفه مبدأ السلسلة ،والعام
إىل وذلك  بأن حييل أحدمها  ،العنصرين اليكفان عن العمل

أو أن خيتلط مفهومه اخلاص  ،من دون أن يصب فيه ،آلخرا
  ).11" (آلخربه مبفهوم العنصر ا
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وبني   ،بوصفه مبدأ السلسلة ،إن هذا التمييز بني العام
يـذكر بـالتمييز بـني     ،سلسلةيف  عنصراً بوصفه ،اخلاص
النوعي،générique) (   واحملـدد)  (spécifique ، الـذي  

. وليس املترمجـون لألسـف   ،يستخدمه املصطلحيون عادة
عن اللغات  ،لت إليها يف أعمايلوهذه هي النتيجة اليت توص

يف اللغة العربية الفصحى اليت تعد يف معظم األحيان  ،التقنية
. فقط ويبدو أنه متت مراعاة اجلانب النوعي. نتيجة للترمجة

ومن بينها اللغات التقنيـة   ،ومبا أنين عملت يف عدة جماالت
يـزال يكتنفهـا    فإنين اكتشفت عدة حاالت ما ،الزراعية
تشـري إىل   ،على سبيل املثـال  ،"منجل"فكلمة . الغموض
 ،وسنابل احلبـوب  العشبالذي يستخدم يف قص  ،املنجل

 ،الذي يستعمل لقطع األغصـان  ،)املشذب( وأيضا احملطب
نفسـه   الشيءو. عريض الذي هو معول حديدي ،واملنقب

احلاصـدة   يعـين  الذي ،)miqdab( "مقضب"بالنسبة إىل 
إلشـارة إىل احملطـب وإىل   ويسـتخدم ل  ،)املنجل الكبري(

وإذا صـح   .فيبدو أنه بديلة حمصـدة  ،احملصدأما . املعضد
 إن كل هذه األدوات تنتمي إىل احلقـل املفهـومي   ،القول
 ،زراعية تستخدم يف القص أدوات هو وامسه النوعي ،نفسه

من خالل مسات حمددة تتعلق  ،ن بعضعبعضها  ،فإا تتميز
 وهذا العمل املفهومي. معاً ننياالثأو  ،أو الوظيفة ،بالشكل

ألنه  ،هو ماينبغي أن يقوم به املترجم يف اجملاالت املتخصصة
أو  كما يف التواصل العادي ،ميكن االكتفاء بتلخيص املعىن ال

بعـني االعتبـار    آخذاً ،وإمنا ينبغي عليه أن حيدده ،الشعري

أن وأن حياول  ،طريقة التسمية اليت تركز عليها اللغة املصدر
أنه  يالبديهومن . حييط باملفهوم يف عالقته باملدلول وباملرجع

فإن طريقة التعبري عنه ميكن  ،العامليةإذا كان العلم يهدف إىل 
وهذا على الرغم مـن جهـود    ،أن تتغري من لغة إىل أخرى
  .العلماء لتوحيد املصطلح

،  )computer( كلمـة  لنأخذ على سبيل املثـال  
      املوجـودة يف  على وظيفـة احلسـاب   يةاإلجنليزتركز اللغة 

)to compute(، أما . واليت تشكل إحدى وظائف احلاسوب
أي  ؛)ordiner(اللغة الفرنسية فتركز على وظيفة الترتيـب 

فماذا فعلت اللغـة   ،)mettre en ordre( )12(وضع الرتب 
بني  تأرجحواماذا فعل مترمجوها؟ لقد  ،أو باألحرى ،العربية
يف الدول " ةبارت"و  ،"ةمظان"د حصلنا معا على لق. االثنني

يف الدول العربيـة   ،وحاسب آيل ،العربية الناطقة بالفرنسية
 ،إن هذا املثـال . حاسوب جداً وحديثاً ،الناطقة باإلجنليزية
يوضح أن املتـرجم مل حيـاول وضـع     ،وغريه من األمثلة

كوظيفـة   ،وظائف احلاسوب إحدىمن  انطالقاً ،مصطلح
من اللغة املصدر  واكتفى بنقل دالٍّ ،د على سبيل املثالالتولي

  ).العربية(إىل اللغة اهلدف  ،)اإلجنليزية أوالفرنسية (

يف " احلاسوب " مل حياول اإلحاطة مبفهوم  املترجمإن 
الذي  ،)الوظيفة(وإمنا اكتفى بأحد جوانب املفهوم  ،مشوليته

  . تأخذ به هذه اللغة أو تلك

الـيت   ،ن طريقة التسمية الرمزيةإف ،على ذلك وعالوة
ففي الطـب  . للترمجة فخاً تشكل أيضاً ،االستعارةتستخدم 

 (ichthose)أو  ،اإلجنليزية ) (ichtyosisكلمةمثال جند أن 

قـد   ،)السمك( (ikhtus) اإلغريقيمن األصل  ،الفرنسية
يف  ،ويتعلق األمـر ". داء السمك " ترمجت إىل العربية ب 

حيث يغطي اجللد حراشـف تشـبه    ،مبرض جلدي ،الواقع
واحلالة هذه أن الترمجة العربية ال تنقـل  . حراشف السمك



 
 

 الـذي ، ) lupus( متاما مثل مصطلح ،املعىن على اإلطالق
إن اختيـار هـذا   .  )13( وفتاكـاً  مزعجاً جلدياً يعين مرضاً

ولقـد   ،شارة إىل التأثري الفتاك هلذا املـرض إاملصطلح جاء 
  ."ذئبة"بلفظة  العربيةترجم إىل 

أن التسمية العربية هـي   ،يف املثال السابق ،ونالحظ
 ،وأا ليست نتيجة جهد يف وضع املصـطلح  ،نسخ حريفّ

الـيت يغـذيها   )  endogènes(املنابع الذاتية  يعتمد فيه على
على سـبيل   ،coqueluche) (مصطلح ف ،اجلماعياملتخيل 
ينما يوجد هنـاك  ب ،"بالسعال الديكي"يترجم حرفياً  ،املثال

" وايـة  ع" وهي  عن األسلوب اجملازي ناجتة ،تسمية جمازية
 .وهو عواء الذئب يف العربية الفصحى ،"ويع"من اجلذر 
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أن الترمجة اليت تتمسك  ،من األمثلة السابقة ،ويستنتج
ومشـوهة   ستكون ترمجة غري دقيقة التقنية الوحداتبشكل 

  .يضاًأ

عالمـات إىل   ننقـل أن  ،يف اللغة التقنية ،يكفي وال
إذ تعـد   ،)14(كما سبق أن أكد ياكوبسون ،أخرىعالمات 

كما تشكل الدراسات  ،نظرية املفهوم أساسية يف هذا اجملال 
إن تطبيق حتليل السمات . يف الترمجة إسهاماً ،حالياً ،الداللية

باإلحاطة قليال  ،اآلن منذ ،يسمح ،كما ميكن مالحظة ذلك
املميزة  ،وذلك باإلمساك بالسمات ،باملفهوم الذي سنترمجه

 .اليت جيب أن تظهر يف املدلول الذي سيختاره املترجم

إىل منوذج من التحليل  ،على سبيل التوضيح ،وأحيل
وأشري مع ذلك إىل أنه حصل تغري يف ، )2(قدمته يف أطروحيت 

السـيما أن   ،بشـأن بعـض اإلجـراءات    ،وجهة نظري
إـا   : االنتقادات اليت وجهت إىل هذا املنـهج عديـدة  

 ،حـي  ±(وأيضا صرامة الثنائية  ،الشمولية ادعاءتستهدف 
ميكن أن تطبق علـى   اليت ال ،)خلإ ،)مذكر ±( ،)إنساينّ ±(

يف هـذا  املرونـة  كانت ضرورة  ،ومن هنا. كل احلاالت
تلـف  للسـماح بتحليـل خم   ،واللجوء إىل التدرج ،اهلدف

الصـفة  ( أن مفهوم التحليليـة   ،زد على ذلك. الفروقات
واليت جيب  ،بعض مبدئياباملتحدة بعضها  ،التحليلية للسمات

 غـري عملـي  ) أن تعيد تشكيل املصطلح عن طريق املفهوم
املعطيات لنفترض أنه طلب إىل احلاسوب توليد كل . دائما
جـة  فإن النتي ،...)3ن+   2ن+  1ن(توافق السمات  اليت

  .ستكون مدهشة جدا

الصـغرى   الدالليةفإن عقبات السمات  ،ومع ذلك
وقد ظهرت أمنـاط أخـرى مثـل     ،حتبط الباحثني الهذه 

، Hilary Putnam((15)( لدى هيالري بيوتنام"املقاربة املقولبة"
علـى   ،ألمساء األنواع الطبيعيـة  ،داللياً متثيالً اقترحتليت ا

فإن املاء سيكون لـه   ،وهكذا. )vecteurs(شكل اجتاهات 
  : التالية االجتاهات

  .وسائل ،نوع طبيعي: مسجالت نقاط داللية  -       

  .وعدمي الطعم ،وشفاف ،عدمي اللون  : مقولب -        

  ...وغري نقي ،ميكن أن يكون نقيا ،H2O :توسع -        

ليس  السيما أا تتم انطالقاً ،وتعد هذه األحباث مهمة
وهذا . التلقيعملية وإمنا أيضا من  ،اج الداليلّمن اإلنت ،فقط

يف إطار علـم   ،جراؤها حالياإيعين أمهية الدراسات اليت يتم 
لذي يعمل مببادئ ا،  (sémantique cognitive)  املعريفّالداللة 

وحماولة  ،رمبا تساعد يف زيادة ضبط مشاكل العملية الترمجية
  .(16) حلها
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  املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات بني طبعتيه األوىل والثانية

   مالحظات إحصائية
 

  )**(محيدي بن يوسف . أ

  

شعر مكتب تنسيق التعريـب بالتحـديات الـيت     
ـّق اهلائل  تواجهه يف ميدان املصطلح، ال سيما ذلك التدف
للمصطلحات اجلديدة يف كلّ جمال، لذا كان لزاما عليـه  

ـّ فكري يف حتديث املعاجم املوحدة اليت أصدرها، وذلك الت
مراجعتها وإغنائها مبا يستجد من مصطلحات، "من خالل 

وختليصها مما قد يصبح متجاوزا، واستكمال ما يـنقص  
  . )1(..."مصطلحاا العربية من تعريفات وشروح

بدأ املكتـب يف حتـديث    ،وجتسيدا لهذا املسعى
ـَدئاًاملعاجم املوحدة باملعجم املوحد ملصـطلحات   ، مبت

ـّـد له  فريق عملٍ مـن اخلُبـراء   "اللسانيات، الذي جن
ليلى املسعودي، ومبسـاعدة  : العرب، بإشراف الدكتورة

، ولقد )جامعة ابن طُفيل، املغرب(حممد شباضة : األستاذ
متّت االستعانة باملالحظات املوضوعية الـيت وصـلت إىل   

جتمع لديه من نقـد وتعليقـات حـول    املكتب، أو ما 
  . )2("املعجم

ولقد توجت هذه املساعي بصدور الطبعة الثانية من 
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، وذلك خالل سنة 

ويالحظ على هذه الطبعة أنها خضعت موعـة  . 2002
ـّصل باملقدمـة املهمةمن التغيريات  ومنـها   ،، منها ما يت
ـّصل با   .ملداخل االصطالحيةمايت

  

  ):2ط(أ ـ مقدمة املعجم 

سبِقت مقدمـة املعجـم املوحـد ملصـطلحات     
اللذينِ وردا يف الطبعة  ،بالتقدمي واملقدمة) 2ط( ،للسانياتا

 ،ا، أهم ما جاء فيههلاألوىل، وسبقت كذلك بتقدمي خاص 
عرض خمتصر إلجنازات مكتب تنسيق التعريب يف ميـدان  

إىل ضرورة حتديث املعـاجم   ـأيضاً ـ ة املعاجم، وإشار
 إىلأما املقدمة فقد ذُكرت فيها الدوافع . املوحدة الصادرة

مراجعة الطبعة األوىل من املعجم املوحـد ملصـطلحات   
  .اللسانيات

ومن دواعي : "جاء يف مقدمة الطبعة الثانية ما يلي 
ـّفكري يف حتيني معجم اللسانيات املوحـد، الطفـرةُ    الت
ـّوعية اليت عرفها هذا اال يف العقـدين األخرييـنِ،    الن
ـّطور احلاصل يف املدارس والنظريات واملصطلحات  والت

. )3("اليت متخضت عنها وعن مناذجها ومناهجها ،العديدة
وال جدال يف أنّ مواكبة ما يستجد من مفاهيم يف اإلنتاج 

ه  ،اللساينّ الفكريـِّل وحد دافعا ملراجعة ميكن أنْ يشك
املادة املعجمية بني احلني واآلخر، خاصـة مـع التطـور    

علـى أنّ  . وخمتلف فروعهـا  ،السريع ملفاهيم اللسانيات
، قد تنبع من ذات العمل املعجمـي  ،هنالك دوافع أخرى

  . وهي بدورها كفيلة بأنْ تدفع إىل إعادة النظر فيه
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يت مل يحدَّد خالفا للطبعة األوىل من املعجم املوحد ال
فيها اهلدف من العمل، تدارك املراجعون ذلك يف الطّبعـة  
الثانية، حيث أعلنوا أنّ اهلدف من هذه الطبعة املعدلة هو 

إبالغ املعارف األساسية يف هـذا اـال إىل القـارئ    "
ظ فإنّ جلنة املراجعة قد قصـرت  . )4("العريبالحوكما ي

ات، وال هذا العمل على املصطلحات األساسية يف اللساني
ـّة حجـم   ـُفسَّر به قل شك أنّ هذا اهلدف هو الذي ت

  .)5(املادة االصطالحية اللسانية اليت احتوا هذه الطبعة

أما املنهجية املعتمدة يف هذه املراجعة، فقد خلّـصها 
ـّهم عمـدوا إىل   أيضاً املراجعون يف املقدمة  ، حيث إنـ

املتداولة لدى املتخصصني يف جتميع املصطلحات اللسانية 
هذا احلقل، وذلك بناًء على استقراء شاملٍ موعة مـن  

ـَّفات اللغوية واملعجمية العربية كمـا اسـتعانوا    )6(املؤل
ـَّفات األجنبيـة   وبقـواميس   )7(ببعض األعمال واملؤلـ

  .)8(ليزيةإلجنمتخصصة بالعربية والفرنسية وا

نة املراجعة اعتمدت ما يتبين من هذه املراجع أنّ جل
هو مستعمل يف الكتابات اللسانية املعاصرة، ومعىن ذلـك  
ـّه متّ االنطالق من واقع االستعمال، إال أنّ اعتماد مـا   أن

جيب أنْ يعتمد على مقياسٍ  ،هو مستعمل من املصطلحات
اللسـاينّ،  حمدد يف االنتقاء، خاصة وأنّ واقع املصـطلح  

ةً العريبوجـود مصـطلحات كـثرية    ، ينبئ عن وخاص
وأمام هذه القضية، ارتأت جلنة . الواحد اللساينّللمفهوم 

: جـاء يف املقدمـة   .املراجعة أنْ تعتمد مقياس الشـيوع 
وقبـل كـلّ شـيء، إىل     وانتهجنا طريقة تستند، أوالً"

االستعمال الشائع الذي أصبح مقبوالً لدى عدد كبري من 
ـَّ. )9("اللسانيني ـّه األنسب؛ ألنّ وهذا املقياس يت ضح أن

الغاية من وضع هـذا املعجـم هـو حتقيـق التوحيـد      
يف االستعمال االصطالحي.  

وضمن املقدمة كذلك، حتدث املراجعون عن حتقيق 
عينات "هذه الطبعة ملقياس الشمول، حيث متّ تزويده بـ

ـّابعة للسانيات مع إدراج جماالت ...من خمتلف الفروع الت
اللسانيات االجتماعية، مما أدى إىل جديدة، وعلى رأسها 

، Acrolect ،Tecnolect :حنـو  ،إدخال مصطلحات جديدة

Matched guise"...)10(.  

متّت اإلشارة إىل أهم ما متيزت  ،ويف خامتة املقدمة
به هذه الطّبعة عن سابقتها، وهو إدخال عنصر التعريف، 

لحات فاملعجم يف طبعته الثانية ال يكتفي بـإيراد املصـط  
ـِالا العربية  ،وال خيفـى أنّ التعريـف   .األجنبية ومقاب

عنصر أساسي ما حيتاج يف التأليف املعجمي وهو من أهم ،
ـِّع إىل معرِفة أساسيات اللسانيات   .            إليه القارئ املتطل

  :ب ـ منت املعجم

على غرار املقدمة، شهد مـنت املعجـم املوحـد    
طبعته املعدلة، تغيريات معتربة،  ملصطلحات اللسانيات يف

ـّق باملادة االصـطالحية  مـن حيـث   . خاصة فيما يتعل
  .هاها، وحجمتعريفُ

  :منهجية عرض املداخل االصطالحية: 1 -ب

ـّصل بعرض املداخل االصطالحية، حافظ  فيما يت
املعجم على كامل اخلطوات املنهجية اليت سار عليهـا يف  

باعتبارهـا لغـةً    اإلجنليزيـة ى الطبعة األوىل، فأبقى عل
، والفرنسـي  العريب ،للمداخل، كما أبقى على الفهرسني

يف ترتيـب   علـى النظـام األلفبـائي    أيضـاً  وحافظ 
املصطلحات، أما الشيء الذي تغير يف هذه املداخل هـو  
إيراد التعريف، وميكن اعتباره أهم شيء تغيـر يف هـذا   

ـّه قد غير الطاب ع العام له، وسار به حنو املعجم، حيث إن
حتقيق مجيع اخلصائص املعجمية، واحلقيقة أنّ هذا اإلجراء 
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من املفاهيم اللسانية الغامضة  ؛ ألنّ هنالك كثرياًداًمفيدٌ ج
  . أو امللتبسة اليت ال يجلي غموضها أو التباسها إالّ تعريفها

مل تكن التعاريف على قدر واحد من االسـتيفاء،  
طبيعة املصطلح املعـرَّف، فمصـطلح    فاختلفت حبسبِ

Language  فواحد، قد عر املترجم بـلغة ولسان يف آن
وباملقابِل هناك . )11(بالنظر إىل مفهوم كلِّ مدرسة لسانية

ـُفي يف تعريفها بإيراد مرادفاتها فقـط،   مصطلحات اكت
الـذي قوبِـل   ) 1598رقـم  ( Tonalityمثل مصـطلح  

، كما )12("مرادفة لكلمة علو: "ليبـنغمية، عرف كما ي
ـّه قد وردت بعض املصطلحات خاليةً من التعريـف،   أن
ـِالت العربية فقط، مثل : اكتفى املعجم فيها بذكر املقاب

Modulation ) ــم ــي ←)1010رق ــريف نغم  ،تص
Multilingual ) اللغة،  ←)1033رقم متعددQuestion 

ـ . سؤال ←)1326رقم ( طلحنيِ فإذا كانت داللة املص
ـّضح بالنظر إىل املتقابالت، فـإنّ مصـطلح    األخريين تت

ح داللتـه  ،تصريف نغميوورود . حيتاج إىل تعريف يوض
ـّما ينبئ  مثل هذه املصطلحات اليت تفتقر إىل تعاريف، إن

  .عن وجود ثغرات يف املعجم كان باإلمكان تفاديها

  :حجم املادة االصطالحية:  2 -ب 

) 2ط(وحد ملصطلحات اللسانيات احتوى املعجم امل
، ومبقارنة هذا احلجم مـع  اصطالحياً مدخالً 1744على 

، يتبـين أنّ عـدد   )مصطلحاً 3059(حجم الطبعة األوىل 
ـّصف، وقد يفسَّر ذلك  ـّص مبا يقرب الن املداخل قد تقل
ـّه متّ التركيـز   مبا سبق ذكره يف مقدمة املعجم، حيث إن

ة األساسية فيه، وهذا ما يوافـق  على املصطلحات اللساني
ـَّوحيد الذي يرمي إليه املكتب، إذْ يفترض أنْ  مسعى الت

ـِّفاق أوالً   .على املصطلحات األساسية حيصلَ االت

 ،نتج عدد املداخل االصطالحية يف الطّبعة املعدلـة 
 604من الطبعة األوىل، وإضافة  مدخالً 1919عن حذف 

) ⅔(متّ إلغاء ما يقرب من ثلثـي   أنه ،آخر، ومعىن ذلك
حجم املعجم السابق، وهو عدد ضخم ينبئ عـن تغـيري   

واحلقيقة أنّ ضخامة هذا العـدد احملـذوف   . كبري حدثَ
ـّالع على هذا التغيري ـُغري باالط   .  ت

ـّه حذف من  أفادت املقارنة بني طبعيت املعجم، أن
 )13(املترادفة كثري من املصطلحات اللسانية ،الطبعة األوىل

ـت   ،وهذا إجراء مفيدعلى اعتبار أنّ هذه الطبعة اختص
ـّه  بتبليغ ما هو أساسي فقط من املفاهيم اللسانية، لذا فإن

 وفضالً. من األصوب االكتفاء مبدخل واحد لكلِّ مفهوم
مل يقتصر حذف املصـطلحات علـى تلـك     ،عن هذا

ات العامـة،  من املصطلح املترادفة، بل تعداه ليشمل كثرياً
 ولكن املراجعني،. )14(أو اليت ليست هلا صلة باللسانيات

وعلى خالف ما سبق، قد حذفوا مصطلحات مثل حنـو  
، )984رقم ( Finite state grammar .←املراتب النهائية
 ، لسـاينّ )1164رقم ( Hard palate ←احلنك الصلب 

← Linguist ) صفاق الشـجر )1548رقم ،← Soft 
palate )ــ ــويلي )2573م رق ــو حت ــدي ، حن  تولي
←Transformational generative grammar ) ــم رق

وغريها، وهي مصطلحات، كما يبدو، أساسية يف ) 2877
ـّه ال ميكن ألي معجم لساينّ أنْ يكتمل  اللسانيات، بل إن

  ! دون إيرادها

أما املداخل االصطالحية اجلديدة اليت أضيفت، فقد 
عدد املداخل يف الطبعة املعدلة،  )⅓(جتاوزت نسبتها ثلث 

 عدعلى التغيري الكـبري الـذي حلـق     تأكيداًأيضاً وهذا ي
ولقد جاءت هـذه املـداخل   . بالطبعة األوىل من املعجم

بغرض حتديث املعجم، وإغنائه مبـا   ،يف عمومها ،املُضافة
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يستجد من مصطلحات، ويف جماالت خمتلفـة، ووفقـا   
بأس بـه مـن املصـطلحات    متّت إضافة عدد ال  ،لذلك

  . )Terminology()15(اخلاصة بـعلم املصطلح 

 ،ولكنَّ هذه اإلضافة مل تكن يف جمملها ذات فائدة
من املعجم، فهناك  أو باألحرى مل ختدم الغرض األساسي

اليت أضيفت هي مصطلحات عامة،  ،عدد من املصطلحات
 ←حضـارة  ": ال صلة هلا باللسانيات، ومن أمثلة ذلك 

Civilization ) 333رقم( ثقافة ،← Culture )  رقـم
 ← ، مدحي)753رقم ( Hypothesis ←، فرضية )441

Laudative ) 901رقم( جاللـة ،← Majesty )  رقـم
وميكـن  ). 1608رقم ( Trade name ←، جتاري )953

ـّه كان من األفضل التخلّي عنـها؛ ألـا ال    القول بأن
تبليـغ املعـارف    غرضه ،يف معجم لساينّ تساهم كثرياً
  .   األساسية

على خالف ما سبق ذكره، حافظ املعجـم علـى   
وردت يف الطبعــة األوىل،  ،اصـطالحياً  مـدخالً  1140

 596وبالنظر إىل املقابِالت العربية، أفـاد اإلحصـاء أنّ   
متّ تغيريه، وذلك معناه أنّ أكثر من نصـف   عربياً مقابِالً

االصـطالحية  املصطلحات العربية املقابِلـة للمـداخل   
ـُبدلت مبقابِالت أخـرى  ،املشتركة بني الطبعتني . قد است

مـن   تبـين أنّ كـثرياً   ،ه املقـابِالت ذوباملقارنة بني ه
املصطلحات العربية التراثـية اليت أوردها املعجم يف الطبعة 
ـُغين عنها يف الطبعة الثانية، ومـن أمثلـة    األوىل قد است

ال  ←) Asemantic(محال : املصطلحات التالية ،ذلك
ــر التطــويح داليلّ تعس ،)Dysprosodia (←  عســر

ـّطريز، إطالة  تكرارية، علـم   ←) Recursiveness(الت
واحلقيقـة أنّ  . داللة، وغريها ←) Semantics(املعاين 

ـّغيري وذاك احلذف قد سامها يف إزالـة الطـابع    ،هذا الت

ـّراثي   .  على املعجم غالباًالذي كان  الت

وضمن السياق ذاته، يبـدو أنّ املـراجعني قـد     
وفّـقوا يف تغيري بعض املقابالت، كما هو احلال بالنسبة 

الذي عـوض بــصائت، أو    ،)Vowel(إىل مصوت 
الذي عوض بـتوزيع، وهذان  ،)Distribution(استغراق 

  . يف االستعمال املصطلحان البديالن يبدوان أكثر شيوعاً

وعلى النقـيض مما سبق، يظهر أنّ املراجعني قـد  
الصواب يف تغـيريهم ملصـطلحات عربيـة     همجانـب

ثنائيــة   :أخـرى، من ذلك تعـويضهم ملصـطلحي 
)Binarism(،  وتقـطيع مزدوج)Double articulation (

ن ابـمثنوية، ومتفصل مزدوج على الترتيب، واملصـطلح 
  .ن فيما يبدون أقلّ شيوعا من األوليااألخري

طرق وضع املصطلحات يف الطبعـة  :  3 -ب 
  :الثانية من املعجم املوحد

من طرق وضع  ،أفاد املعجم املوحد يف طبعته الثانية
املصطلح يف العربية، فوظّف كلّ الطرق اليت اعتمـدها يف  
الطبعة األوىل، وبنسبٍ معقولة، وأضاف إليها أسـلوب  

ـ   ـّحت، وذلك من خالل توليـده لس  )16(تة عشـر  الن
ـًا ذا األسلوب، ومن أمثلة املصطلحات  مصطلحا عربي

، ، بيأسـناينّ ، بدصويتّ، بدصريفّأسلي قبحنكي: املنحوتة
ـّغوي أنّ األحرف  ،وما يالحظ على هذه اموعة. داخل

، )16(احملذوفة قليلة، إذ تقدَّر حبرف واحد يف كلِّ مصطلحٍ
ـُحيل مباشـرةً إىل  وهذا ما جيعل مثل هذه املنحوتا ت ت

كما أنّ صياغتها مقبولةٌ كذلك يف كلِّ . املصطلح قبل حنته
ـّها مست ـ املصطلحات املنحوتة، حيث إن ـًا  س اغة ذوقـ

ـًا ـّه  مثالً "بيأسناينّ"فاملصطلح املنحوت . ووزن يبدو أن
، واحلكـم  "مما بني األسـنان "أفضل من املصطلح األول 
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الـذي عـوض    "بيصـاميت "نفسه ينطبق على مصطلح 
  ".ما بني الصوامت"مصطلح 

ومهما تكن طبيعـة املنحوتـات االصـطالحية    
ـّبعة، فإنّ املعجم املوحد قد فـتح   وحجمها يف هذه الط
ـَّفة من قبل اهليئات باالستفادة مـن   اال للمعاجم املؤل

  .)17(هذه الطريقة
ـّراد يف صياغة املصطلحات  :  4 -ب   االط

  :ن املعجم املوحديف الطبعة الثانية م

على خالف ما ورد من اضـطراب يف الطبعـة    
من املعجم املوحد، فـإنّ الطبعـة املعدلـة قـد      ،األوىل

ـِّراد يف صياغة املصطلحات،  ـّقت إىل حدٍّ كبري االط حق
إذا دخل يف  ،حيث متّت احملافظة على نفس املقابل العريب

ـُقَّ منـه، فمصـطلح     متّـت  )Accent(تركيب، أو اشت
  . )18(مقابلته بـنرب يف كلِّ املواقع اليت ظهر فيها

ـّراد  ترمجة املعجم املوحد  أيضاً،ومن مظاهر االط
 Metaو، Post ،Pre :للسـوابق  -يف أغلب احلاالت -

بـبعد، قبل، وفوق على الترتيب، فنتجت عـن ذلـك   
رقم (  Post alveolar← بعد خنرويب :مثل، مصطلحات

، بعد )1235رقم ( Post article ← ، بعد أدايتّ)1234
 ← ، بعد حمددي)1236رقم ( Post dental ← أسناينّ

Post determinant ) وكذلك هو األمـر  ). 1237رقم
  .بالنسبة إىل السابقتني األخريينِ

ما هو إالّ مظهـر مـن    ،واحلقيقة أنّ هذا االطّراد
مظاهر االنسجام بني مصطلحات املعجم، ذلك االنسجام 

  .   ما افتقرت إليه الطبعة األوىل - ثرياًك -الذي 

  :واملقابِل العريب املصطلح األجنيب:  5ب ـ 

ص املعجم املوحد يف طبعته الثانية من كثري من ختلّـ
ص عدد املصـطلحات  ت العربية املُترادفة، إذ تقلَّـاملقابِال

من مصطلح عريب لة بأكثرة املقابإىل واحد وسبعني  األجنبي
ـّه قد حسم يف كثري من حا )71( لةً فقط، ومعىن ذلك أن

ـ املقابالت االصطالحية العربية، ولكن  مـن  رغم على ال
ذلك، بقي عدد من املصطلحات األجنبية الـيت قوبِلـت   

ـًا ، وهذا )19(مبترادفني عربيني، بل بثالثة مقابالت أحيان
ـِف ملبدأ التوحيد الذي يرمـي إليـه    ،بطبيعة احلال خمال

  . املعجم

ـّضح مما سبقي أنّ املعجم املوحد ملصـطلحات   ،ت
من النقائص  قد تدارك كثرياً ،يف طبعته الثانية ،اللسانيات

ة، ففي اجلانب املنهجيـّق املعجم املعجمي إىل حـد   ،حق
 امبني املصطلحات، أما في ساق الداخليمبدأ االتـ ،كبري

ـَّ  ،خيص املادة االصطالحية ـّها اتـ جهت حنـو  فيبدو أن
ـّحديث ـّدقيق والت إالّ أنّ ذلك مل مينع من وجـود  . الت

ـّصل بالتعاريف، أو باختيار بعض  ،بعض اهلفوات اليت تت
ـّصل باألخطـاء   املقابِالت العربية، أو حىت تلك اليت تت

  . )20(املطبعية
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  اهلوامش
  

  

 
  

، مكتب تنسيق 2ط ،املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات) 1(
ـّقدمي(، 2002التعريب،    .  13ص) الت

   .14صنفسه، ) 2( 
   .15ص، )2ط( ،املعجم املوحد) 3(
   .15صنفسه، ) 4(
ـّص حجم املداخل االصطالحية يف هذه الطبعة إىل ) 5(  1744تقل

   . حقًامدخال فقط، وسأتعرض للحديث عن ذلك ال
جاء يف املقدمة ذكر لبعض املراجع العربية املسـتقراة، وهـي   ) 6(

ـَّل يف أحباث كلّ من متام حسان، إبراهيم السامرائي، أمحد شفيق  تتمث
اخلطيب، عبد السالم املسدي، حلمي خليل، بيتر عبود، ميشال زكريا، 

    .  صاحل جواد طعمة، داود عبده، علي القامسي، الفاسي الفهري
ـَّفات األجنبية، فمما ورد يف املقدمة أعمال )7( : فيما يتصل باملؤل

Noam Chomsky ،David Hartman ،William Labov ،
John McCarthy   وغريهم.  

ـَّل على هـذه  .( 16، 15، ص )2ط( ،املعجم املوحد) 8( مل ميث
  ).القواميس يف املقدمة

   .15نفسه، ص ) 9(
ـ ) 10( املقدمـة،  ) 2ط(طلحات اللسـانيات،  املعجم املوحد ملص
جيب التنبيه هنا إىل قضية هامة، وميكن تلخيصها يف أنّ املعجم . 16ص

املوحد يف هذه الطبعة قد فصل بني مصطلحي اللسانيات االجتماعيـة  
)Sociolinguistics(ـتماع اللغـلم االجـ، وعوي )Sociology 

 of  language (ا اللسانيات االجتة ، فأمهـي فـرع مـن    ف"ماعي
اللسانيات يعىن بدراسة اللغة من حيث وظائفها ودالالا االجتماعيـة،  
ـّغيري املشـترك بـني الظـواهر اللغويـة       كما يكُب على رصد التـ

، "بينهما، مثل عالقة األثر بالسببواالجتماعية، وبالتايل تأسيس العالقة 
ع اللغوي فهو يدلّ أما علم االجتما). 137، ص 2املعجم املوحد، ط(

ختصص يف علم االجتماع يستعمل وقائع اللغة كمؤشرات علـى  "على 
). 137ص، 2املعجـم املوحـد، ط  (التفاوت أو الفوارق االجتماعية 

واحلقيقة أنّ املصطلحني متداخالن تداخال قد يتعذّر معه الفصل بينهما، 
لـم  وهذا بشهادة املعجم ذاته، حيث جاء يف سياق تعريف مصطلح ع

ف    "ما يلي  االجتماع اللغويـرادسـتعمل املصـطلح كموغالبا ما ي
 

 
وبناًء على ما سبق ميكن القول إنّ املصطلحات ". للسانيات االجتماعية

املذكورة أعاله هي جديدة، ولكن ذلك ال يعين أنّ املعجم املوحـد يف  
طبعته األوىل خال من مصطلحات يف هذا اال، وقد جتـاوز عـددها   

  .     ائةامل
ــ نظـام مـن    : "كما يلي Languageعرف مصطلح ) 11(

ـُعد خاصيةً مشتركةً بني البشر، واليت تتنـوع   العالمات الصوتية اليت ت
ـ وسيلة للتواصل تكمن يف القـدرة اخلاصـة    .بتنوع العشائر اللغوية

ال يف بالكائن البشرية، مستعمعلى استخدام نظامٍ من العالمات الصوتي 
ـّدة   . تفترض وجود ملكة فطرية خاصة ،ذلك تقنية جسدية معق

ـ حسب دو سوسري ومدرسة براغ والبنيويني األمريكيني، اللسان 
واللسـان  . نظام من العالمات املرتبطة ببعضها بعالئق مميزة ومتكاملة
الكالم حصيلة اإلجناز الفردي عدللسان جزء حمدَّد من اللغة، بينما ي .  

ـّصنيف إىل مرحلـة بنـاء   ـ ع ندما جتاوز تشومسكي مرحلة الت
النماذج الفرضية الصرحية لأللسن واللغة، فرَّق بني القـدرة واإلجنـاز،   

ـَّفريق قريب من ثنائية  ـِّل  ،)اللغة(، فالقدرة )كالم/لسان(وهذا الت متث
ـِّمني والنظام النحـويَّ املعرفة الباطنية ل ـ   دى املتكل ا املسـتبطَن، بينم
ـّل اإلجناز  املعجم املوحـد  . (القدرة يف الواقعهذه تفعيلَ ) الكالم(يمث

  )83ص ) 2ط(
   .153ص، )2ط( ،املعجم املوحد) 12(
كون فيها املصطلحات األجنبية الـيت  تبلغ عدد احلاالت اليت ) 13(

ـّص هذا  355اعتربها املعجم ـ يف طبعته ـ مترادفةً    حالةً، بينما تقل
   .حالة 146الثانية إىل العدد يف الطبعة 

 Authority ←حجة : هذه أمثلة عن املصطلحات احملذوفة) 14(
، علم القـراءات  )367رقم( Caesura ←، مقطع شعري)284رقم (

ــة القرآني ← Coranic ortoepic ) ــم ــذم )613رق  ←، ال
Deterioration ) 722رقم( جـودة األداء ،← Diction )  رقـم

ــة)755 ــة غوتي ــم ( Gothic alphabet ←، ألفبائي ، )1118رق
رقم ( Iamb ←، وحدة شعرية )1167رقم ( Hearing ←السمع
، أسـلوب الصـحافة   )1396رقم ( Intimacy  ←، ألفة )1235
←Journalese ) 1455رقم(  زلّـة ،← Lapse )  1502رقـم( ،

معامل ديين← Liturgical coefficient ) 1590رقم(هامشي ،← 
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Marginal ) 1633رقم(حديث مج ،اعي ← Multilogue )  رقـم

1767(نقش حجري ، ← Petrogliph )  نثـر )2043رقـم ،← 
Prose ) 2249رقم(وضع اجتماعي ،←Status  )  2641رقـم( ،

  ).2835رقم (  Tessitura←سلّم أنغام
مصطلحا يف هـذا  ) 20(متّت إضافة ما يقرب من عشرين ) 15(

، تقيـيم  )1567رقـم  ( تقسيم اصـطالحي : امليدان، ومن أمثلة ذلك
1568رقم ( اصطالحي(ملف اصطالحي ، )  جـذاذة  )1570رقـم ،

، مصـطلح  )1577رقم ( ، خمزون اصطالحي)1574رقم (اصطالحية 
   ).  1629رقم (موجه 
تنطبق هذه املالحظة على معظم املصطلحات املنحوتة الواردة ) 16(

   ). 2ط(يف املعجم 
ـَد من) 17( قة من قبـلُ، ال يف  طريال هذه يذكَّر بأنه مل يستـف

 للغـة العربيـة  اجممع جمموعة املصطلحات العلمية والفنية اليت أخرجها 
، وال يف الطبعة األوىل مـن املعجـم املوحـد ملصـطلحات      ةالقاهرب

   .اللسانيات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 ،Accentمن أمثلة االطّراد بالنسبة إىل مقابالت مصـطلح  ) 18(

، )15رقـم  ( Accent mark ←عالمة النـرب  :املصطلحات التالية
 Accentuation ←تنـبري ، )16رقـم (  Accentology ←نربيات

، نـرب  )262رقـم  ( Bound accent ←،  نرب مقيَّـد  )20رقم (
تراجعي← Recessive accent ) وغريها) 1339رقم.  

  

   Terminological standardizationمصطلحكما يف ) 19(
، تنميط تقييس اصطالحي: وهي ،ابِالته ثالثة مقل تالذي وضع
ةاصطالحية اصطالحيريعم ،   .  

وخاصة تلـك   ،يف املعجم كثري من األخطاء املطبعية يوجد) 20(
ـِّقة بكتابة املصطلح اإلجن املصطلحات احلاملة لألرقام  ينظر( ليزياملتعل

، 1215، 1088، 1018، 869، 809، 446، 356 ،203( التاليـــة

  .وغريها )1609، 1445، 1438، 1379
  



 

  

  أمساء اللؤلؤم ـمعج
 العريبان ـي اللسـف

    

  )*(حممد السيد علي بالسي .د

  

  متهيد
الرخويات املعروفة  مادة تفرزها بعض :يعرف اللؤلؤ بأنه

  .بعرق اللؤلؤ ىعلى إفراز مادة الصدف، أو ما يسمبقدرا 
م، يوسالكالكربونات  من رقيقة طبقات من اللؤلؤ ويتركب

 ومواد،نسب متساوية من املاء مع،)%90(بشكل أراجونيت

  )Conchilin". )1"الكونشولني هي، عضوية أخرى

حيوانات  نم ،القيم وعرق اللؤلؤ ،وينتج اللؤلؤ الثمني
بصـدفتني   ملصراع، جسـمها حممـي  حبرية ورية ثنائية ا

ويتـألف  . من جهة واحدة نغلقان مبفصل قويتو انحنفتت
وهـي  ، )2(شولني للمحارة من مادة الكون الغطاء اخلارجي

فيتـألف مـن    ،للمحارة أما السطح الداخلي ،مادة قرنية
يف  ،أو أراجونيت، يتسكالوهي إما  الكالسيوم،كربونات 
ليها طبقة يطلق عليها أم اللؤلـؤ  تات عمودية، رهيئة منشو

) Mother of Pearls( ،دقيقة من كربونات ت بيباح وهي
للمحارة،  ّالداخليمييز السطح  هلا بريق لؤلؤي، الكالسيوم
  .)3( السطحيف رقائق هذا  ،نتيجة للتداخل الضوئي ،ويتكون

ولعل اللؤلؤ أعجب ما يف البحار، فهـو يهـبط إىل   
لتقيـه مـن    ،األعماق، وهو داخل صدفة من املواد اجلريية

األخطار، وخيتلف هذا احليوان عن الكائنات احلية يف تركيبه 
شبكة الصياد، عجيبـة  دقيقة ك وطريقة معيشته، فله شبكة

، تكون كمصفاة تسمح بدخول املاء واهلواء والغذاء جالنس

وحتـت  . وغريها ،واحلصى ،إىل جوفه، وحتول بني الرمال
فإذا دخلـت  . ، ولكل فم أربع شفاهالشبكة أفواه احليوان

حصى، أو حيوان ضـار عنـوة إىل    ةرة رمل، أو قطعذ
يغطيها ا، مث ة جة لزالصدفة، سارع احليوان إىل إفراز ماد

 ! تتجمد مكونة لؤلؤة
اليت وصـلت خيتلـف   وعلى حسب حجم الذرة 

  .)4(. !اللؤلؤة حجم 
هذا؛ ويتخذ اللؤلؤ ألواناً متعددة، أشهرها وأعالها 

إال  ،السوداء لئآلل، وتوجد بعض االوردياألبيض و: قيمة
  .)5(أا نادرة 

  :)6(اللؤلؤ يف اللغة 
واحدته لُؤلُـؤةٌ،  : لُؤلُؤ: األساسي العريبيف املعجم 

 يتكون من األصداف، وهـو كُـروِي   در: لئُواجلمع آل
اعلَم لْب7(.ص(  

ألنّ ضوءه  من تألأل الضوُء؛: هذا، واشتقاق اللؤلؤ
 ؛ألأل وجه فالنت: يقال ،بل اشتق التأللُؤ منهقيل . يتألأل

  )8(. أي ملع ملعان اللؤلؤ
واجلمع آللٍ واألصـلُ  : يفاًحلليب مضيقول السمني ا

 مث أُعلَّ إعـاللَ  ،ياًء ختفيفاً ةمث أُبدلت اهلمزة األخري ،ئلآل
رت بآللٍ، ورأيـت آلليـاً،   هذه آللٍ، ومر: ، فيقالقاضٍ

والنسـبةُ  . فيجوز أن يلْفَظَ باألصل ، الزموهذا البدل غري
  جامعة األزهر بالزقازيق –كلية اللغة العربية )*(
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حنو مثّار ولبان  ،مبعىن النسب ،وقالوا رجلٌ آلل. إليه لُؤلُؤِيُّ
وليس لنا مهزة مدغمة يف مثلها من كلمة غري هذا وغري سأل 

  )9(. لأّمن س
: أمساء عديدة لآللئ مثـل  العريبويف اللسان : أقول

حاولنا مجع  ،...التوم، واجلمانة، واخلريدة، والدرة، والفريدة
، وأفردنا هلا املعاجم اللغويةمن بطون  ،ما استطعنا مجعه منها

يف  أمسـاء اللؤلـؤ  معجم : [ بعنوان ،معجماً -ا بعدفيم –
  ].العريباللسان 

  :اللؤلؤ يف القرآن الكرمي
هناك يف كتاب اهللا العزيز ظـاهرة فريـدة، طاملـا    
استوقفت ذوي الفكر والنظر، وحفزم للتأمل واالعتبـار،  

ما آية من كتـاب   الكونية، يف غري وهي اهتمامه بسنن اهللا
نواميس الوجود وأسراره، أكثر من ذكره  اهللا، وتركيزه على

يف غري ما  ،ألحكام الدينية، والتشريعات الدنيوية، إذْ جندهل
ينبه املؤمنني إىل ما يف هذا الكون الرحيب من عجائب  ،آية

وغرائب، ويلفت أنظارهم إىل خملوقات اهللا يف السـماوات  
  .واألرض

 ﴿تضِ واخواَألر اتاوملْقِ السي خإنَّ فلِ  الفاللَّي
يف البحرِ بِما ينفَع الناس وما  تجرِي والنهارِ والفَُلْك الَّتي

اِء ممالس نم لَ الَّلهاٍء فَأَأَنزان مهتوم دعب ضاَألر ا بِهيح 
خرِ من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمس وبثَّ فيها

نياِءا بملُون لسقعمٍ يقَول اتضِ آلي10(.﴾واَألر(  
ونعمه على خملوقاته، وهي  ،تدل على آالء اهللا وكلها

وال تستقصى وال حتد ،11(.ال حتصى وال تعد(  

كتاب اهللا، بالطبيعة من أجل حتقيق  وإذا كانت عناية
داف همؤثرة؛ فهي تتسم باأل فائقة هادفةأهدافه الكربى 
 عن الكتاب العزيز، وهي أهداف تتصل النبيلة اليت توخاها

 ،النفسيوواألخالقي،  ،الفكري هوتكوين ،اإلنسان بقضية كَثبٍ
ويستعد الستقبال مصريه يف  احلياة، هذه يف شوطه يقطع وهو

  ...احلياة األخرى
اليت تربو على السبعمائة  ،وقد كانت آيات الطبيعة

جاء من أجلها  ، اليتألغراض املهمةهلذه احمقّقة  ،آية
الذي كان حموراً لتصحيح فكري على نطاق  ،كتاب اهللا

من امليثولوجية  واسع، وذلك حني حول الفكر اإلنساينّ
  )12(. املطمئنةاحلائرة، إىل احلقيقة 

ولعله أعجب  ، "اللؤلؤ: "يات اهللا يف الطبيعةومن آ
  !ما يف البحار

  :هؤلؤ من عدة وجوالكرمي تناول اللوالقرآن 
جل  -من آالء اهللا يف البحرين؛ فقالمن حيث إنه  -1

  :-شأنه
) رينِمرحالْب ج قلْتي اني *يا بمهن خزربال ي انيغب *

ج منهما اللُّؤلُؤ  رخيْ *بكُما تكَذِّبانر فَبِأَي َءاالِء
  ) 13(.)واملَرجانُ

ى لًتتخذ ح ،رجاناللؤلؤ وامل نوم: يقول سيد قطب
نُّ اهللا على عباده ما، تة القيمة، ويمعالي ،غالية الثمن

  :ذلك التعقيب املشهود ،فيعقب على ذكرمها يف السورة
)  افَبِأَيكُمان َءاالِء ربكَذِّب14(.) ت(  

  :شبه به بعض النعيم املقيم يف اآلخرة -2
هم كَأَنهم غلْمانٌ لَّ علَيهِم ويطُوف (: يقول تعاىل -أ
م لُؤونٌكْلُؤ15(.) ن( 

  ويطوف على املتقني يف اجلنة غلمان معدُّون  :واملعىن
لؤلؤ  ،والتناسق والبياض الصفاء يف ،كأم ،خلدمتهم

  )16(. مصون يف أصدافه
كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ  ر عنيوحو ( :وجلَّ يقول عز - ب
  )17(. )نونالْمكْ

وللمتقني يف اجلنة نساء ذوات عيون واسعة، : واملعىن
ومجاالً؛ جزاء  صفاًء ،كأمثال اللؤلؤ املصون يف أصدافه

  )18(. هلم مبا كانون يعملون من الصاحلات يف الدنيا
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نه أصفى ألاملكنون من اللؤلؤ؛  وخص:عطية يقول ابن
  )19(. ربعن الغ وأبعد ،لوناً
خلَّدونَ انٌ مُّعلَيهِم وِلْد ويطُوف(:نهيقول جل شأ- ج
تأَيإِذَا ر مه مهتِسبحلُؤاً مثُورا لُؤ20(.) ن(  

ويدور على هؤالء األبرار خلدمتهم غلمان  :واملعىن
وصفاء حلسنهم  - أبصرم ظننتهمدائمون على حاهلم، إذا 

  )21(. يءاملضاللؤلؤ املفرق  -راق وجوههمألوام وإش
  :لعباده املتقني ًءاجعله جز -3
 من أَساوِر منيحلَّونَ فيها  ( :يقول اهللا تعاىل) أ(

  )22(.)ؤلُؤاًذَهبٍ ولُ

والعمل  ،دخل أهل اإلمياني -تعاىل –أنّ اهللا  :واملعىن
 ،يزينون فيها بأساور الذهب... جنات نعيمها دائم،الصاحل
  )23(. وباللؤلؤ

أحدمها حيلون فيها من : يها وجهانوف: يقول الزجاج
حيلون  ؤلؤاً على معىنأساور من ذهب ومن لؤلؤ، وجيوز ول

على  والتفسري. أساور، ألن معىن من أساور كمعىن أساور
اخلفض أكثر، على معىن حيلون فيها من أساور من ذهب 

 أنّ ذلك الذهب يف صفاء اللؤلؤ، ،ريوجاء يف التفس. ولؤلؤ
 )24(. )من فضة قَوارِيراً* قَوارِيراً ...(:كما قال عز وجل

وجيوز أن يكون حيلون من . كبياض الفضة، والفضة أصله
عىن وحيلون ذهب، وحيلون من لؤلؤ وجيوز على م أساور من

  )25(. لُؤلؤاً

يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ( :يقول عز شأنه) ب(
  )26(. )ذهبٍ ولُؤلُؤاً

 ،ثهم اهللا كتابهللذين أور ،إقامة دائمةجنات  :عىنوامل
  )27(. فيها األساور من الذهب واللؤلؤحيلّون 
  
  
  

  :اللؤلؤ يف روائع البيان
 ذات داللة على رقي ،ال شك أنّ لغة العرب غنية

 ،على الشيءوحضارة، وثروة وغناء؛ ألنّ وضع اللفظ 
أن يكون  ه ال ميكننإولعمري، ... دليلٌ على وجوده

يف حقيقته، وإنْ  ، راقٍ، إال بعد متدن اجتماعيلغويمتدن 
مل يريف شكله، عامُّ يف أثره، وإن مل يعم يف أهله ق...  

 ،ياءكانوا أغن ،يف عصرهم القدمي ،صحيح أنّ العرب
غىن يف  تها هلم بيئتهم؛ فأنت ترىيف احلدود اليت رمس

مال، ومارحاب اللغة فيما يتعلق بالصحراء واخليل واجل 
يتعلق باملشاعر اجلياشة، واألحاسيس الرقيقة، كما ترى 
ثراء واسعاً عريضاً يف اشتقاقها، وتصريف كلماا مبا 

شعر شعوراً تاماً بغىن اللغة العربية وصالحيتها للبقاءي...  
  إنّ الذي مأل اللغات حماسناً

  )28(". الضاد"جعل اجلمال وسره يف     
فيها من  يتلمس ما وردتبع معاجم اللغة، وتومن ي

سواء أكان ذلك يف شكل  ،مادة لغوية تتصل باللؤلؤ
أم صفات معينة، تستعمل على سبيل  ،مسميات خاصة به
من  ،على هذه الكثرة املطلقة يقفاحلقيقة أو ااز؛ 
هلذا  ،العريباليت يزخر ا معجمنا  ،األلفاظ والتعبريات

 ! املعدن النفيس
 على اختالف عصوره؛ فلقد ،العريبناهيك عن أدبنا 

تصلح - ائدصبدرر من الق ،منذ العصر اجلاهلي ،حفل
تصف الغوص على اللؤلؤ يف البحار احمليطة بشبه  - سفراً

اجلزيرة العربية، ومصاعب هذا الغوص؛ حبثاً عن هذه 
  !الدرة العزيزة، ووصف البهجة حال العثور عليها 
ب بن علس، وهو شاعر جاهلييصف ، يقول املسي

  :ذلك يف قصيدة له يقول فيها
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 جاء ريحالب انةماــكج 
اصها من لُجرِــة البحـغو 

 ةــصلْب الفؤاد رئيس أربع        
 رِــمتخالفي األلوان والنج                                
 واــفتنازعوا حىت إذا اجتمع

 رِــــألقوا إليه مقالد األم
 ةـم سجحاء خادموعلت 

 رِـــوي م يف لُجة البح
 مـاء ظنهـا سـحىت إذا م

 رِــومضى م شهر إىل شه
 هـه بتهلكـى مراسيـألق

 ريــثبتت مراسيها فما جت
 دـفانصب أسقَف رأسه لب

بربا عيتاه للص تزعرِـــن 
 سـى ميجُّ الزيت ملتمـأشف

 رِـــظمآن ملتهب من الفق
 هـاه فقال أتبعـت أبـتلق

 رِـــأو أستفيد رغيبة الده
 رهـاء غامـنصف النهار امل

 دريــورفيقه بالغيب ال ي
 هاـاب منيته فجاء بـفأص

رِـــة كمضيئة اجلمصدفي 
 اـا مثناً ومينعهـي ـيعط

 ري؟ـويقول صاحبه أال تش
 وترى الصراري يسجدون هلا

 رِـــــويضمها بيديه للنح                             
 فتلـك شبـه املالكية إذْ

 )29(درِــطلعت ببهجتها من اخل     
ا هو األعشى، ميمون بن قيس، يصف حبيبته ذوه

غري آبه بالغرق  ،بالدرة الزهراء اليت أخرجها غواص دارين
  !يف سبيل احلصول عليها 
  :يقول األعشى
    كأا درة زهراء أخرجها

 غواص دارين خيشى دوا الغرقا                            
 قد رامها حججاً مذْ طَر اربه
 حىت تسعسع يرجوها وقد خفقا                             

 

  ال النفس تؤنسه منها فيتركها
 وقد رأى الرُّغْب رأي العني فاحترقا                          

  اجلن حيرسها وما رد من غُواة
 اــذو نيقة مستعد دوا ترقَ                                

  ليست له غفلة عنها يطيف ا
 )30(ا ـخيشى عليها سرى السارين والسرق                   

ومل يقف الشعراء عند هذا احلد، بل وصفوا حماسن 
 ،مة البشرةواحلسن ونعو الصفاء يف ،باللؤلؤ وشبهوها ،املرأة

  .كالوجه ،يف احلسن ،وأنّ مجيع جسدها
  :يقول بشار بن برد يف قصيدة له

  :إذا رآها نساء احلي قلن هلا
  إطنابا نيغرق !سبحان من صاغها   

  كأمنا خلقت من جلد لؤلؤة
  )31(.نفسا من العطر إن حركتها ثابا  
إنا ال :"إن طه حسني قَد وهم حني قالمن هنا؛ ف
اإلشارة إليه،  أو ،ذكر البحر  الشعر اجلاهلينكاد جند يف

  )32( !"وال أقلال أكثر ،كر، فذكر يدل على اجلهلفإذا ذ

الغوص على اللؤلؤ موضوعاً مهماً يف "كان  فلقد 
عن غريه من  قصائد اجلاهليني واإلسالميني، ال يقل شأناً
 وصفمثل  ،املوضوعات اليت تطرق إليها أولئك الشعراء

د تداول الشعراء لعد عن فضالً .واألنواء ،لناقةوا ،األطالل
 ،كالبهاء والنضارة والنعومة ،من املعاين املتعلقة بالآللئ

وأمهيتها  ،وغري ذلك؛ مما يدل على شهرة هذه احلرفة
  .)33" (لعرب اجلزيرة العربية

  معجم أمساء اللؤلؤ
  العريبيف اللّسان 

  )باب التاء  (
  :التوم

. اللُّؤلؤةُ :بالضم ،التومةُ :احمليط يف القاموس
. ةُ النعامِضم، والقرط فيه حبة كبرية، وبيتوم وتو: ومجعها
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  )34(. الصدف: وأمُّ تومةَ

  )35(. القرط: التُّومة: خمتصر كتاب العني ويف
؛ وتوم اللؤلؤة، واجلمع توم: التُّومةُ: قال ابن منظور

مةقال ذو الر:  
  شمس ماتعةٌوصف كأنّ الندى وال

                     يف أفنانه التُّوم وقَّدإذا ت  
  ...والتؤامية، واللطمية،ومةُوالتُّ،هي الدرةُ:قال أبو عمرو

شبهها مبا  ،من قال للدرة تومةٌ: أبو منصورقال 
كاللؤلؤة املستديرة جتعلها اجلارية يف  ،من الفضة يسوى

ها، ومن قال تأذنيةٌأو؛ميتان لألذننيفهما دأَمةٌ ،روإحدامها ت 
   .األخرى

تشبيها بتومة اللؤلؤ، واجلمع  ،بيضة النعام: والتُّومةُ
  :كاجلمع، قال ذو الرمة

  وحىت أتى يوم يكاد من اللظى
               حيتصي هوصيف أفْح به التُّوم  
يف يتصوح  لغةٌ: ويتصيح. يعين البيض: قال أبو عبيد

  .يتشقّق مبعىن
فَتعلَّق من  ،وقال ذو الرمة يصف نباتا وقع عليه الطَّلُّ

  : فقال ،أغصانه كأنه الدرُّ
  وصف كأنّ الندى والشمس ماتعةٌ

              إذا توقَّد يف أفنانه التُّوم  
هه، الواحد: أفنانأنار لطلوع : توقّد .فنن: أغصان
  )36( .الشمس عليه
واحدة التوم، وهي : التومة بالضم: الصحاح ويف

وذكر أنَّ النسبة تعود إىل  ،حبة تعمل من الفضة كالدرة
وينسب إليها  ،وهي قصبة عمان مما يلي الساحل ،تؤام
ر37(. الد(  

  
  

  )ثاءباب ال(
  :الثعثع
والصدف،  اللؤلؤ، :الثَّعثَع :احمليط القاموس يف

  )38(. والصوف األمحر

ويقال للصدف  ،اللؤلؤ: عثوالثع: ظورقال ابن من
يف  قال األزهري. ثَعثَع، وللصوف األمحر ثعثع أيضاً

إنه ذكر أنّ  عثر فيه على غلط أمحد البشتيخطبته فيما 
  :أباتراب أنشد

  إنْ تمنعي صوبك صوب املَدمعِ   
               جئْبِ الثعثعِريكَض ي على اخلد  

دشتـيُّ فقين، خبطِّه، مث فسر  البالثعثع، بكسر الثاَءي
أ يف كسر ضئب الثعثع أنه شيء له حب يزرع، فأخط

الثَّعثَع، بفتح الثائني، وهو : الثاءين ويف التفسري، والصواب
وحممد بن يزيد أمحد بن حيىي، : ف اللؤلؤ، قال ذلكصد
39(. داملرب(  

  )اجليمباب  (
  :اجلُمانة

  )40( .كاللؤلؤ:اجلُمان من الفضة:العني كتاب رخمتص يف
حبةٌ تعمل من الفضة كالدرة، :اجلُمانةُ:الرازي يقول
  )41(. جمانٌ: ومجعه

هنوات  و، أاللؤلؤ:كغراب اجلُمانُ، :احمليط ويف القاموس
جمانةٌ، وسفيفةٌ من أدم : ة، الواحدأشكال اللؤلؤ من فضة

، تتوشحه املرأة، أو خرز ينسج، وفيها خرز من كلِّ لون
  )42(. يبيض مباء الفضة

اللؤلؤ، واحدته :جمانٌ:ملعجم العريب األساسيويف ا
  )43(. مجانةٌ
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على أشكال  هنوات تتخذ: اجلمانُ:يقول ابن منظور
همه وتو. اللؤلؤ من فضة، فارسي معرب، واحدته جمانةُ

  :قرةب لبيد لؤلؤ الصدف البحري؛ فقال يصف
  وتضيء يف وجه الظالم منرية

  )44(. كجمانة البحري سلَّ نظامها     
. خرز من فضة أمثال اللؤلؤ: اجلمان: ويف املعرب
  .وقد تكلمت به العرب قدمياً ،فارسي معرب

  :؛ فقالوجعل لبيد الدرة جمانةً
  )45(* هاكجمانة البحري سلَّ نظام*

إما عن الفارسي  ومجانة مأخوذة:)46(يقول أدي شري
املرج، واملخضرة واجلنينة، ويطلق أيضاً على : مجان ومعناه

كل شيء مقبول، أو عن الالتيين gemma )47(  
  )اءباب احل (

احلُص:  
فران س،أو الزعالور:واحلُصُّ،بالضم :آباديالفريوز قال
  )48(.ةُحصوص واللُّؤلُؤ: واجلمع

أحصاص  ومجعه الورس؛ :واحلُصُّ :اللسان ويف
،وصصغُ به، قال عمرو بن كلثوم وحبصوهو ي:  

  مشعشعة كأنَّ احلُص فيها
  )49( خالطها سخينا ُءما املاإذا            

مبعىن الورس معروف صحيح، : احلُص:األزهريقال 
اللؤلؤ، : احلُص: وقال بعضهم: ويقال هو الزعفرانُ، قال

  )50(. هولست أحقُّه وال أعرف: قال
  )اءباب اخل(

  :يدةاخلَرِ
 البكر: اخلريدةُ واخلريد واخلَرود من النساء: يف اللسان

  .خريدة: وكلّ عذراء... اليت مل تمسس قط
مسعت : اللؤلؤةُ قبل ثَقْبها؛ قال الليث: واخلريدةُ

، وهي من اخلريدةُ اليت مل تثْقَب: أعرابياً من كَلْبٍ يقول

إخراداًالنساء البكر، وقد أخ تدر.  
رِ لؤلؤةٌ،: قال ابن األعرايبخ51(. مل تثقب: يد(  
الدرة اليت مل تثقب، : اخلريدة: ويف ذيب اللغة

  )52(. البكر: وهي من النساء
  )53(.اللؤلؤة مل تثْقَب: اخلريدة: ويف القاموس احمليط

: واخلريدة مجعها: األساسي العريب املعجم ويف
على (أو الفتاة العذراء . لؤة اليت مل تثْقَبوهي اللؤ: خرائد
  )54(. )التشبيه

  :اخلضلة
: خاضلةودرة  .اللؤلؤ :واخلضل :العني كتاب يف خمتصر

  )55(.صافية
أو الدر  ،اللؤلؤ :كوحير:واخلَضلُ:ويف القاموس احمليط

  )56(.الصايف
اللؤلؤ، بسكون الضاد، : واخلَضلُ: يقول ابن منظور

، وجاءت صافيةٌ: ولؤلؤة خضلَةٌ. واحدته خضلة يثربية،
 هذا على أنْ ينتزوج: فقالت ،امرأة إىل احلجاج برجل

رة ود. جيداً يعطيين خضالً نبيالً، يعين لؤلؤاً صافياً
  )57(.الكثري: صافيةٌ، والنبيل: خضلَةٌ

  :اخلَوضة
   )58(.اللؤلؤة: واخلَوضةُ: يقول الفريوزآبادي

  )59(. اللؤلؤة:اخلوضة:عمرو عن أبيه:اللغة يبويف ذ

  )دالباب ال(
  :الدرة

العظام من اللؤلؤ، : الدر:يف خمتصر كتاب العني
  )60(.يءثاقب مض: وكوكب دري. مجع: الدُّررو

. ودرر در ودرات: واجلمع: رةُوالدُّ: يقول الرازي
. هإىل الدُّر لبياض يء؛ نِسبالثاقب املض:والكوكب الدُّريُّ
 دري مثل سخرِي وسخري" فيقال ،وقد تكسر الدال

يجول ي61(. ولُج(  
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اليت يضرب : والدرةُ، بالكسر: ويف القاموس احمليط
اللؤلؤة : ثرته، وبالضما، والدم، وسيالن اللنب، وك

. عالم الرجالمن أ:ودر.دراتوواجلمع در ودرر العظيمة،
   .صحابيتان: ودرةٌ بنت أيب هلب، وبنت أيب سلَمةَ

  )63(.مضيء، ويثَلَّثُ :)62( )كَوكَب درِّي (و 
: درةٌ مجعها در ودرر: األساسي العريبويف املعجم 
 منسوب إىل الدُّر يف صفائه:دري...لؤلؤة عظيمة كبرية

 دري   كَأَنها كَوكَب (كوكب وحسنه وائه، ويشبه به ال
(  .)64(  

اللؤلؤة العظيمة؛ قال ابن : والدرةُ: يقول ابن منظور
  ودرر؛ هو ما عظُم من اللؤلؤ، واجلمع در ودرات : دريد

ع الفزاريبع بن ضيبوأنشد أبو زيد للر:  
  أقْفَر من فَيةَ اجلريب إىل الزُّجـ

               يإال الظباء والبقرا نِج  
  ةٌــا درة منعمـهـكأن       

  يف نِسوة كُن قَبلَها دررا             
يريُّ ودْر65(. ثاقب مضيٌء: وكوكب د(  

  )66(. املضيء باحلبشية: الدري: يقول الزركشي
: الدري: يد له يف الربهانقال ش: ل السيوطيوقوي
وكذا قال أبو القاسم يف لغات القرآن، . شيةيء باحلباملض

  )67(. والواسطي يف اإلرشاد
  )68(. ،وضاء،منريمتأللئ: دري: موس الفارسيةويف قا

  )السنيباب (
  :السفَّانة
اللُّؤلؤةُ، : ددةوالسفَّانةُ، مش: آباديالفريوز يقول

  )69(. وبنت حامت طيئ
  )صادباب ال(

  :صدفال
غشاء خلْقٍ يف : الصدف: العني يف خمتصر كتاب

البحر تضمُّه صدفَتان مفْرجتان عن حلم فيه يسمى احملارة 
  )70(.ويف مثله يكون اللؤلؤ

غشاؤها،  :الدُّرة وصدف :الصحاح ويف خمتار
  )71(.صدفَةٌ :الواحدة

غشاُء الدُّر، : الصدف، حمرك: ويف القاموس احمليط
  )72(.أصداف: اء، واجلمعهبِ: الواحدة

حدته وا املَحار، :والصدف :منظور ابن يقول
إذا قَطَرت السماُء : "ويف حديث ابن عباس... صدفَةٌ

جمع الصدف، : ؛ األصداف"فَتحت األصداف أفواهها
  )73(. وهو غالف اللؤلؤ، وهو من حيوان البحر

  )طاءباب ال(
  :املُطبق

شيء يلْصق به قشر اللؤلؤ : واملطبق :يف اللسان
  )74(. فيصري مثله

واملُطَبق شبه اللؤلؤ، إذ قُشر اللؤلؤ : ويف التهذيب
أُخذ قشره ذلك فأُلزق بالغراء بعضه على بعض فيصري 

لؤلؤاً أو شبه75(.ه(  
  )فاءباب ال(

  :الفريدة
 .ل بغريهرُّ إذا نظم وفصالدُّ: والفريد: الرازي  يقول

  )76( .كبارها: فرائد الدر: وقيل
بني اللؤلؤ  يفصل الشذْر :والفريد :احمليط ويف القاموس
ريدة، فرائد، واجلوهرة النفيسة، كالف: والذهب، واجلمع

  )77(. فَراد: صلَ بغريه، وبائعها وصانعهانظم وفُ اوالدرُّ إذ
: فرائد: عهافريدة مج: األساسي العريبويف املعجم 
  )78(.وتعين جوهرة نفيسة

يقول الزالشيء جعلته فريداً: اجج 79(. أفردت(  
الشذْر الذي : والفريد والفرائد: يقول ابن منظور

  .الفراد: وبياعه ...فريدة واحدته والذهب، اللؤلؤ بني يفصل
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ظم وفُ: والفَريدرُّ إذا نلَ بغريه؛ وقيلالدص : ،الفريد
النفيسةُ، كأنها مفردةٌ يف نوعها؛ والفراد  اجلوهرة هاٍء، بغري

  .مفَصلٌ بالفريد: وذَهب مفَرد. صانعها
وقال إبراهيم احلريب :ي، وهمجع الفريدة الفريد 

  )80(.كبارها: وفرائد الدُّر. فضة كاللؤلؤةالشذْر من 

  )قافباب ال(
  :القُرط
من حلي اُألذن  نوع: القُرط: ابن منظور يقول

معروف؛ وقرطت اجلارية فتقرطت هي؛ قال الراجز خياطب 
  :امرأته

  نـاهللا على العيني رطكقَ
  نــرقميعقارباً سوداً وأ                   

ويقال للدرة تعلّق يف .ذات قُرط: وجاريةٌ مقرطة
  )81(. األذن قُرطٌ

القَلَقي:  
: ضرب من احلَلْي؛ قال ابن سيده :لَقيُّوالقَ: يف اللسان

ِسبشيء ن إال أن يكون منسوباً إىل  ،وال أدري إىل أي
الذي هو االضطراب؛ كأنه يضطرب يف سلكه وال  ،القَلَقِ

  :يثْبت؛ فهو ذو قَلَقٍ لذلك؛ قال علقمة بن عبده
 ولؤلؤ وازِ اجلَرائدحالٌ كأجم  

  )82(. من القَلَقي والكَبِيسِ املُلَوب             
والقَلَقيُّ جنس من اللؤلؤ : يقول األعلم الشنتمري

  )83( .مدحرج ال يستقر
  )84(. ضرب من القالئد:والقَلَقيُّ:القاموس احمليطويف 

وقيل هو من . ضرب من اللؤلؤ: القَلَقيُّ :ويف التهذيب
  )85(. القالئد املنظومة باللؤلؤ

  

  

  

  )الالم باب(
  :اللؤلؤ

واحدته لُؤلؤة، : ؤلُؤلُ :األساسي العريبيف املعجم 
درُّ يتكون من األصداف، وهو كُروِي : واجلمع آللئ
اعلَم لْب86(. ص(  

  الدُّرةُ واجلمع اللؤلؤ  :واللؤلؤة :الرازي يقول
  )87(. والآللئ

اٍء، : احدهالدر، و: اللؤلؤ: ويف القاموس احمليط
لٌ، قياس لُؤلُؤِي، الَّألٌء والَآلٌَّء، والٌء وُألالوآلَّ لآلَّ: وبائعه

  )88(. ووهم اجلوهري، وحرفته اللِّئَالَةُ
مسعت قال الفراء : قال أبو عبيد: يقول ابن منظور

لعاع، وكره  على مثال ،ْألآٌءالعرب تقول لصاحب اللُّؤلؤ 
  .الٍعلى مثال لَع ،ْألآلٌقول الناس 

  .هو من باب سبطَر: قال الفارسي
خالف الفراء يف هذا الكالم : وقال علي بن محزة

لٌ والقياس لُؤلُئي؛ ألنه آلَّالعرب والقياس؛ ألن املسموع 
   )89(. لٌ شاذيبىن من الرباعي فَعالٌ، وآلَّال 

  :اللطيمة
سوق فيها أوعية : اللطيمة: يف خمتصر كتاب العني

  )90(. وحنوهاالعطْر 
وِعاُء املسك، أو : واللطيمةُ: ويف القاموس احمليط

  )91(. سوقُه، أو عري حتْمله
  :وقول أيب ذؤيب: يقول ابن منظور

ةيمن لَطَم ئْتا ما ش فجاء  
                  فوقها ومتوج تدور البحار  

  )92(. إنما عني درةً
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أي ): فجاء ا(: يقول السكريويف شرح هذا البيت؛
عري حتمل ): واللطيمة.(أي جلبت يف اللطائم. بالدرة

عطر، فليست بلطيمة، التجارة والعطر، فإن مل يكن فيها 
أي ): تدور البحار. (طيمةلفجعل هذه الدرة حتملها عري ال

  )93(.رك فتجيء وتذهبحأي تت): ومتوج.(تسكن فوقها
، الآللئ من أمساء" يمةطالل"هذا؛ وذكر البريوين أنّ 

وغريه طيمة يف شعر أيب ذؤيب لوهي كما قيل نسبة إىل ال
  .وملا مل تكن لطيمته نسبة إىل عري الطيب

من قبل تالطم  ،إا نسبة إىل البحر ،وقيل أيضاً
  .نسبة إىل الصدف ،وكذلك الصدفية. األمواج

  :قال النابغة يصف امرأة
  كمضيئة صدفية غَواصها  
                 جهومن يرها يهلّ ويسجدب  

  )94(. ةواالبتهاج بالدر يعين من الفرح

  )امليمباب (
  :املَرجان

  )95(. صغار اللؤلؤ: واملرجان: يقول الرازي
لَةٌ صغار اللؤلؤ، وبقْ: واملَرجانُ: ويف القاموس احمليط

  )96(. اءبِه: رِبعيةٌ، واحدا
نس ج: املرجان: )97( األساسي العريبويف املعجم 

حيوانات حبرية ثوابت من طائفة املرجانيات، يعدُّ من 
ا اللُّؤلُؤ ج منهمخيْر(أمحر غالباً وهو الكرمية حجاراأل

  )98(. )واملَرجانُ
. كبار احلب": اللؤلؤ"و: يقول ابن قتيبة يف تفسريه

  )99(. صغاره": املرجان"و
وه، الصغار أو حن اللؤلؤ: واملَرجانُ: ويف اللسان
هو أم  ال أدري أرباعي: ، قال األزهريةٌواحدته مرجان

املَرجانُ : ثالثي؛ وأورده يف رباعي اجليم، وقال بعضهم
والذي عليه : قال ابن بري.. البسذُ، وهو جوهر أمحر

  اجلمهور أنه صغار اللؤلؤ، كما ذكره اجلوهري؛
القيس بن  على صحة ذلك قول امرئ والدليل

  :حجر
  ود القوايف عني ذياداأذ

  جيادا غالم جري ذياد                     
  فأعزلُ مرجانها جانباً  
  )100(. وآخذُ من درها املستجادا           

ذكر بعض : واملرجان: يقول اجلواليقي يف املعرب
ومل أمسع له : قال أبو بكر. أهل اللغة أنه أعجمي معرب

  )101(.أن يكون كذلك بفعل متصرف وأحرِ به

بالعربية و  ،)مركَنا(وهو بالسريانية :)102(أقول
اليونانية الكلمة  من مأخوذ هذا وكلّ .)مركَل(
 )103().جفري ودوزي(اللؤلؤ  :ومعناه، )مركديتيس(

  .Maragaretليزي العلم اإلجن ومنه

  )104(؛ فكلمة مرجان يونانية األصل من مثو
  :اةاملَه

  )105(. البِلَّورة: هاةاملَ: يقول الرازي
  )106(. واللؤلؤالرُّطَب،: واملَهو: ويف القاموس احمليط

: واملَهو. البرد: املَهو: ويف النوادر: يقول ابن منظور
 اللؤلؤ،: واملَهو. يقال له بصاق القمر ،حصى أبيض

قال مهاً؛ : وكَثُر ماؤه بيضاويقال للثَّغرِ النقي، إذا 
  :األعشى
  هــُاً ترِفُّ غُروبـومه         
  رارهـيشفي املُتيم ذا احلَ                 

. ، وهي البِلَّوراليت تبرق احلجارة البيض: ةُواملها
 الدرة، هي : ها، وقيلصُّ لشدة بياضلَّورةُ اليت تبِالبِ:واملَهاةُ

يهوم اتوههاً ومواجلمع مات.  
على بقرةُ الوحشِ، سميت بذلك لبياضها : واملَهاةُ

شبهت املرأة باملهاة يف  ا، فإذالتشبيه بالبلورة والدرة
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شبهت ا يف أو الدرة، فإذا  ،فإنما يعنى ا البلورة ،البياض
ا البقرة، واجلمع مهاً ومهوات، وقد  فإمنا يعىن ،العينين

  )107(.مهاً يف بياضها مهت متْهو

  )النونباب (
  :النطَفَة

... يف املاءاالص اللُّؤلؤ، :النطَف :العني كتاب يف خمتصر
  )108(.متقَرطة بتومتني: ووصيفة متنطِّفة

: وكهمزةحريك، تبال طَفَتان،والنُّ :احمليط سوالقام ويف
. نطَف: هاالقُرطُ، أو اللؤلؤة الصافية، أو الصغرية، ومجع

طَّفَتنوت: طَّفَةٌ. تقرطتنطَةٌ: ووصيفة مقَر109(.م(  
اللؤلؤ الصايف : النُّطَفو والنطَف: يقول ابن منظور

 دة منوالواحةُ هي القرطَ: صغار منها، وقيلاللون، وقيل ال
: والنطفَةُ، بالتحريك .كل ذلك نطَفَةٌ، شبهت بقطرة املاء

  )110(. طرمقَ: الم منطَّفوغ .القُرطُ
  )اهلاءباب (

  :اهلَيجمانة
  )111(وهي الونية . الدرة:اهليجمانة: يف ذيب اللغة

  )الواوباب (
  :ونيةال

وناة، أو العقد الك اللؤلؤة، :والونِية :آبادييقول الفريوز
112(.من الدُّر(  

ية وهي واحدته ون الونى: أبو العباس وقال:اللسانويف 
وناةٌ ال ونِيةٌ،  ىواحدةُ الون: اللؤلؤة؛ قال أبو منصور

نِية؛ قال أبو عمال: ةُوالوةُ والوناةُ للدُّ: رودُّرنِي؛ هي الوةر
جاريةٌ  :وقال غريه. لثُقْبِها سميت ونِية: ابن األعرايب قال

، واجلمع ونِيُّ؛ أنشد الونِيةُ اللؤلؤةوناةٌ كأَنها الدرة، قال و

  :ابن األعرايب ألوس بن حجر
  فحطّت كما حطّت ونِيةُ تاجر  
  وهى نظْمها فارفَض منها الطوائف         

شبهها يف سرعتها بالدرة اليت احنطّت من نظامها، 
  .تاجِرٍ، وهو مذكور يف موضعه وهيةُ: ويروى

ةُوالو؛: نِيمن الدُّر قْدةوالع113(. اجلوالق: قيل الونِي(  
  :الوهية

  )114(. الدُّرةُ: والوهيةُ: يف القاموس احمليط
الدُّرةُ؛ مسيت بذلك لثَقْبِها : والوهيةُ: ويف اللسان

  :وأنشد) عن ابن األعرايب(ألنّ الثَّقْب مما يضعفها 
  فحطّت كما حطّت وةُ تاجرهي  
         هظْمى نهوفائمنها لطَّو فَضا فار  
وقد ويروى ونية تاجر، وهي درةٌ أيضاً،  :قال

  )115(. تقدم
  )الياءباب (

  :اليتيمة
،  كلّ شيء مفْرد يعزُّ نظريه فهو يتيم: يقول الرازي

  )116(. درة يتيمة: يقال
. كل شيء مفرد بغري نظريه فهو يتيم: ويف اللسان

  )117(. درة يتيمة: يقال
اليتيمة ثالثة مثاقيل، ومسيت  كانت: ويف اجلماهر

  .لذهاب صدفها قبل إيالد أخت هلا ،يتيمة
فاضطر  ،إذا عدمت نظريا ،فريداً مثلها أيضاً ويسمى

  )118(. إىل تصيريها واسطة العقد، ومسيت القالدة
يتيمةٌ ومجعها يتامى، : األساسي العريبويف املعجم 
  )119(. ظري هلاوهي درةٌ مثينة ال ن
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  اهلوامش

دار  - ، الطبعة الثانية59صعبد اهللا يوسف الغنيم، ل: كتاب اللؤلؤ -1
  .هـ1419البشائر اإلسالمية، سنة 

، )Shell( كلمة يونانية تعين الصدفة): Conchiolin(الكونشولني  -2
نظر هامش ا). Conchology( اتومنها جاء مصطلح علم احملاري

 .59ص: املرجع السابق
 للتيفاشي،: ، نقال عن أزهار األفكار60 - 59صس املرجع نف -3

يارسوالف : واجلواهر واألحجار الكرمية. 244ص، )احملقق تعليقات(
 .219صبور وفالدميري بوسكا، ترمجة ميشيل خوري، 

، الطبعة الثانية عشرة، دار 6/3453سيد قطب، ل: يف ظالل القرآن -4
: لعلم احلديثنقالً عن كتاب اهللا وا. هـ1406الشروق، سنة 

 .105ص
 .59ص : كتاب اللؤلؤ -5
أمساء معجم "باب الالم، كلمة اللؤلؤ، يف : ملزيد من التفصيل؛ يراجع -6

 .املعجم من هذا " العريبيف اللسان  اللؤلؤ
تأليف مجاعة من كبار اللغويني ) ل أ ل أ(مادة : األساسي العريباملعجم  -7

 .م1989والعلوم، سنة املنظمة العربية للتربية والثقافة . العرب، ط
ت (سمني احلليب لل: عمدة احلفَّاظ يف تفسري أشرف األلفاظ -8

، الطبعة 4/2344السالم أمحد التوجني احلليب،  عبد،حتقيق )هـ756
 .م1995مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف ليبيا، سنة  –األوىل 

 .2345، 4/2344: املصدر السابق -9
 .164آية : سورة البقرة -10
مد بن عبد العزيز بنعبد حمل: العريبواألدب  الفكر اإلسالمياملاء يف  -11

 .هـ1417فضالة سنة مطبعة .،طبتصرف 1/123اهللا،
 .1/121: املرجع السابق -12
 .22-19اآليات : سورة الرمحن -13
 .6/3454: يف ظالل القرآن -14
 .21آية : سورة الطور -15
 جممع امللك فهد. ، ط524صإعداد خنبة من العلماء، : التفسري امليسر -16

 .هـ1419لطباعة املصحف الشريف، 
 .23، 22اآليتني : سورة الواقعة -17
 .535ص : التفسري امليسر -18
، )هـ546ت (البن عطية : احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -19

 .هـ1411وزارة األوقاف املغربية، سنة . ، ط15/366
 .18آية : سورة اإلنسان -20
 .579ص: التفسري امليسر -21
 .20من اآلية : سورة احلج -22
 .334ص : التفسري امليسر -23

 .15، 14من اآليتني : سورة اإلنسان -24
، حتقيق عبد اجلليل )هـ311ت (للزجاج : معاين القرآن وإعرابه -25

 .هـ1408عامل الكتاب،  –، الطبعة األوىل 4/270عبده شليب، 
 .32من اآلية : سورة فاطر -26
 .438ص : التفسري امليسر -27
28- الواألدب  املاء يف الفكر اإلسالمي67، 66ص : عريب. 
 .بوالق -، الطبعة األوىل1/543للبغدادي، : خزانة األدب: انظر -29
، شرح 367ص): مون بن قيسمي(ديوان األعشى الكبري  :راجع -30

 .م1950حممد حممد حسني، وتعليق 
، شرح حممد الطاهر بن عاشور، 2/318: ديوان بشار بن برد :انظر -31

 .م1967سنة جلنة التأليف والترمجة والنشر بالقاهرة . ط
دار  –، الطبعة التاسعة 89طه حسني، ص : يف األدب اجلاهلي -32

 .م1968املعارف بالقاهرة، 
 .38ص : كتاب اللؤلؤ -33
، حتقيق مكتب حتقيق 1400آبادي، ص الفريوز: القاموس احمليط -34

الرسالة،  مؤسسة –التراث يف مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
 .هـ1407

هادي  ، حتقيق 3/1155سكايف، لخطيب اإلل: خمتصر كتاب العني -35
وزارة التراث القومي والثقافة يف  –حسن محودي، الطبعة األوىل 

 .هـ1419سلطنة عمان، 
، حتقيق عبد اهللا علي الكبري )توم(البن منظور، مادة : لسان العرب -36

 .ت.دار املعارف، د. وآخرين، ط
 .5/1878أليب إمساعيل بن محاد اجلوهرية، : الصحاح -37
 .914ص: يطالقاموس احمل -38
 ).ثعثع(مادة : لسان العرب -39
 .2/877: خمتصر كتاب العني -40
 .ت.مكتبة لبنان، د. ، ط)مجن(للرازي، مادة : خمتار الصحاح -41
 .1531ص : القاموس احمليط -42
 تأليف مجاعة من كبار اللغويني العرب، مادة: األساسي العريباملعجم  -43

 )مجن(
 )مجن(مادة : لسان العرب -44
عبد الرحيم، الطبعة . ، حتقيق ف260 للجواليقي، ص: املعرب -45

 .هـ1410دار القلم،  ،األوىل
املطبعة . ، ط45صألدي شري الكلداين، : األلفاظ الفارسية املعربة -46

 .م1908الكاثولوكية ببريوت، 
هامش ص " (للجوالقي: املعرب"حمقق كتاب  عبد الرحيم. يقول ف -47
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إىل أنه من كُمان بالفارسية مبعىن )الكلمات الفارسية يف اللغة العربية(
 - وإىل رأيه منيل –وإنْ كان يرى  الظن؛ ألن كل من يراه يظنه لؤلؤاً

: الالتينية ومعناه) gemma(وهو مشتق من) gemmans(أنه من 
 .احمللّى باحللي واجلواهر

 .793ص: القاموس احمليط -48
شرح : انظر. الورث: احلُص: ح هذا البيتقال األنباري يف شر -49

، حتقيق عبد 372.القصائد السبع الطوال اجلاهليات، لألنباري، ص
 .م1963دار املعارف سنة . السالم حممد هارون، ط

 )حصص(مادة : لسان العرب البن منظور -50
 )خرد(البن منظور، مادة : لسان العرب -51
 )دخر(حملمد بن أمحد األزهري، مادة : ذيب اللغة -52
 .357ص : القاموس احمليط -53
 .بتصرف يسري –) خ ر د(مادة : األساسي العريباملعجم  -54
 .1/521: خمتصر كتاب العني -55
 .1283ص : القاموس احمليط -56
 ).خضل(مادة : لسان العرب -57
 .828ص : القاموس احمليط -58
 ).خاض(مادة : ذيب اللغة -59
 .3/1107: خمتصر كتاب العني -60
 ).درر(مادة : خمتار الصحاح -61
 .35من اآلية : النورسورة  -62
 .500ص : القاموس احمليط -63
 ).درر(مادة : األساسي العريباملعجم  -64
 ).درر(مادة : لسان العرب -65
، حتقيق حممد أبو الفضل 288صللزركشي، : الربهان يف علوم القرآن -66

 .ت.عيسى البايب احلليب، د -2إبراهيم، ط 
إبراهيم أبو للسيوطي، حتقيق : املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب -67

 .هـ1400األمانة، سنة . ، ط46سكني، ص
، الطبعة األول، 245عبد النعيم حممد حسني، ص ل: قاموس الفارسية -68

 .دار الكتاب الللبناين ببريوت: الناشر
 .1556ص: القاموس احمليط -69
 .974ص : خمتصر كتاب العني -70
 ).ص د ف(مادة : خمتار الصحاح -71
 .1068ص : القاموس احمليط -72
 ).صدف(مادة : لسان العرب -73
 )طبق(مادة : لسان العرب -74
 )طبق(مادة : ذيب اللغة -75
 ).ف ر د( مادة : خمتار الصحاح -76
 .390ص : القاموس احمليط -77
 ).ف ر د( مادة : األساسي العريباملعجم  -78

، حتقيق ماجد حسن 117أليب إسحاق الزجاج، ص : فعلت وأفعلت -79
ق، سنة الشركة املتحدة للتوزيع بدمش –الذهيب، الطبعة األوىل 

مع عمل معجم ... االشتقاق عند الزجاج: "وانظر. هـ1404
، 333صمد السيد علي بالسي، حمل" اشتقاقي لغوي من كتبه املتاحة 

جامعة  –رسالة دكتوراه خمطوطة حمفوظة  بكلية اللغة العربية (
 ).األزهر

 )فرد(مادة : لسان العرب -80
 )قرط(مادة : لسان العرب -81
 )قلق(مادة : لسان العرب -82
حتقيق ) 8(ص : انظر؛ ديوان علقمة الفحل، بشرح األعلم الشنتمري -83

 .م1969حلب . لطفي الصقال ودرية اخلطيب، ط
 .1189ص : القاموس احمليط -84
 )قلق(مادة : ذيب اللغة -85
 ).ل أ ل أ(مادة : األساسيا العريباملعجم  -86
 ).ل أ ل أ(مادة : خمتار الصحاح -87
 .65ص : القاموس احمليط -88
 ).ألأل(ة ماد: لسان العرب -89
 .3/1090: خمتصر كتاب العني -90
 .1495ص : القاموس احمليط -91
 ).لطم(مادة : لسان العرب -92
، بتحقيق عبد الستار فراج، 1/134للسكري، : شرح أشعار اهلذليني -93

 .م1965دار العروبة بالقاهرة . ومراجعة حممود حممد شاكر، ط
أليب الرحيان البريوين، ص : راجع؛ اجلماهر يف معرفة اجلواهر -94

 .هـ1355حيدر آباد سنة . ،ط107
 )مرج(مادة : خمتار الصحاح -95
 .263ص : القاموس احمليط -96
 ).م ر ج(مادة : األساسي العريباملعجم  -97
 .22آية : سورة الرمحن -98
، حتقيق السيد أمحد صقر، 438البن قتيبة، ص : تفسري غريب القرآن -99

 .هـ1398دار الكتب العلمية ببريوت سنة . ط
 )مرج(مادة : لسان العرب  -100
   ، حتقيق أمحد حممد شاكر، 377للجواليقي، ص : املعرب -101

      : املهذّب: وراجع. هـ1389دار الكتب سنة –الطبعة الثانية 
 .86للسيوطي، ص 

ص ": دراسة تأصيلية داللية... املعرب يف القرآن الكرمي: "يراجع -102
–رسالة ماجستري خمطوطة حمفوظة مبكتبة كلية اللغة العربية ( 225
 ).عة األزهرجام

عبد الرحيم عبد السبحان، ص : املعرب والدخيل يف اللغة العربية -103
طوبيا : تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية: وراجع. 484

. م1964دار العرب للبستاين، سنة . ، ط69، 68صالعنيسي، 
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، 602عبد الرحيم، هامش ص . واأللفاظ الفارسية املعربة، حتقيق ف
؛ جتد مزيداً من هـ1410دار القلم بدمشق  – الطبعة األوىل

 .التفصيل
، ط 269رفائيل خنلة اليسوعي، ص : انظر؛ غرائب اللغة العربية -104

 .م1960سنة  ،ببريوت. بة الكاثولوكيةتاملك ،2
 ).م هـ ا(مادة : خمتار الصحاح -105
 .1722ص : القاموس احمليط -106
 ).مها(مادة : لسان العرب -107
 .3/1091: خمتصر كتاب العني -108
 .1108ص : اموس احمليطالق -109

 )نظف(مادة : لسان العرب -110
 . :6/70ذيب اللغة -111
 .1732ص: القاموس احمليط -112
 ).وين(مادة : لسان العرب -113
 .1733ص : القاموس احمليط -114
 )وهي(مادة : لسان العرب -115
 )ي ت م ( مادة : خمتار الصحاح -116
 ).يام(مادة : لسان العرب -117
 .129ص : اجلماهر يف معرفة اجلواهر -118
 .)ي ت م ( مادة : األساسي العريباملعجم  -119

  املعجممناهل 
  ع ـادر واملراجـاملص :أوالً

  )أ( 
دار العرب  -2وط . 1908املطبعة الكاثوليكية ببريوت، .ألدي شري الكلداين، ط:  األلفاظ الفارسية املعربة-1

  .1987للبستاين، سنة 
  )ب( 
  .عيسى البايب احلليب - 2و الفضل إبراهيم، طحممد أب:للزركشي، حتقيق:  الربهان يف علوم القرآن-2
  )ت( 

تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة -3
  العربية مع ذكر أصلها حبروفه

  .م1964 ،دار العرب للبستاين.طوبيا العنيسي، ط:

  .هـ1398دار الكتب العلمية ببريوت، . أمحد صقر، طالسيد، حتقيقالبن قتيبة:  القرآن غريب تفسري -4
  .هـ1419جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، .إعداد خنبة من العلماء، ط:  امليسر التفسري -5
  .الدار املصرية للتأليف والترمجة. علي حسن هاليل، ط:لألزهري، حتقيق:  التهذيب -6
الثقاقة والنشر  ةإدار. فؤاد سزكني، الد الثامن، اجلزء الثاين، ترمجة عرفة مصطفى، ط:  العريبتاريخ التراث  -7

  .هـ1408جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، سنة 
  )ج( 
 .هـ1355سنة  ،حيدر آباد.أليب الرحيان البريوين، ط:  اجلماهر يف معرفة اجلواهر-8
  )خ( 
 .بوالق-للبغدادي، الطبعة األوىل:  خزانة األدب-9
  )د( 

  .م1950شرح وتعليق حممد حممد حسني،: )ون بن قيسميم(ديوان األعشى الكبري -10
 .م1967سنة  ،جلنة التأليف والترمجة والنشر بالقاهرة.شرح حممد الطاهر بن عاشور، ط:  ديوان بشار بن برد-11
 .م1969سنة  ،حلب. شرح األعلم الشنتمري، حتقيق لطفي الصقال ودرية اخلطيب، ط:  ديوان علقمة الفحل-12
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  )ش( 

دار العروبة . للسكري، حتقيق عبد الستار فراج، ومراجعة حممود حممد شاكر، ط:  ذلينيشرح أشعار اهل -13
  .م1965سنة  ،بالقاهرة

  .م1963سنة  ،دار املعارف. لألنباري، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط: شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات-14
  )ص( 

  .ت.بن محاد اجلوهري، دأليب إمساعيل:  الصحاح-15
  )ع( 

 -، حتقيق عبد السالم أمحد التوجني احلليب، الطبعة األوىل)هـ756ت(للسمني احلليب: عمدة احلفّاظ يف تفسري أشرف األلفاظ-16
  .م1995مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف ليبيا، سنة 

  )غ( 
  .م1960املطبعة الكاثوليكية ببريوت، سنة  –الطبعة الثانيةلرفائيل خنلة اليسوعي،:  غرائب اللغة العربية-17

  )ف( 
الشركة املتحدة للتوزيع -أليب إسحاق الزجاج، حتقيق ماجد حسن الذهيب، الطبعة األوىل:  فعلت وأفعلت-18

  .هـ1404بدمشق، 
19-م1968 ،دار املعارف بالقاهرة-طه حسني، الطبعة التاسعة:  يف األدب اجلاهلي.  
  .هـ1406سنة  -دار الشروق-ةسيد قطب، الطبعة الثانية عشر:  يف ظالل القرآن-20

  )ق( 
  .ببريوت دار الكتاب اللبناينّ: عبد النعيم حممد حسنني، الطبعة األوىل، الناشر:  قاموس الفارسية-21
مؤسسة  –الطبعة الثانية  للفريوز آبادي، حتقيق مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة،:  القاموس احمليط-22

  .هـ1407الرسالة، سنة 
  )ل( 

  .هـ1419دار البشائر اإلسالمية، سنة  -عبد اهللا يوسف العنيم، الطبعة الثانية: اللؤلؤ-23
  .ت.دار املعارف، د.البن منظور، حتقيق عبد اهللا علي الكبري وآخرين، ط:  لسان العرب-24

  )م( 
  .هـ1411وزارة األوقاف املغربية، سنة .، ط)هـ546ت(البن عطية: الكتاب العزيز احملرر الوجيز يف تفسري-25
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  األسنان طب صطلحات ملالسوابق واللواحق معجم 
) إجنليزي– عريب(  

     

 )*( اد الذاكريؤحممد ف .د

 

  

  : مقدمة

كل قائمة جتمع : أنه  لعل أبسط تعريف للمعجم
دف إىل ربط  كلمات يف لغة ما على نسق منطقيما، و

  .اها، وإيضاح عالقتها مبدلوهلانكل كلمة منها مبع

 ،يقوم عليه إعداد املعاجم املتخصصةإن األساس الذي 
 منطلقاً ،أو الفرنسية ،اإلجنليزية املصطلحاتهو اعتبار قوائم 
هلا، عن طريق التعريب والترمجة وغريمها  لوضع مقابل عريب

  .من وسائل النقل املستخدمة يف العربية

الترمجة  :الطيبجياد املصطلح ويوجد أربعة أساليب إل
لتوليد، وهذه الطرق هي املعتمدة يف دخال و اوالتعريب واإل

طلحات الطبية، وقد استخدمت بنجاح يف إعداد صإعداد امل
د املعجم الطيبالقوائم الطبية عن إعداد ، ومن خالل املوح

 ،ال يلتبس بغريه ،طريق وضع مصطلح واحد مقابل متميز
وال يدل إال على معىن واحد ال يتعدد، فاألساس هو وحدة 

  .ملدلولالدال ووحدة ا

إىل  كما نعلم، تعين نقل اللفظ األجنيب ،والترمجة
يف الداللة،  به مساوٍ له مقابل عريب استبدالبواسطة العربية 

والتعريب استخدام اللفظ  .أو مقارب له يف حاالت معينة
األجنيب بشروط يف حال تعذر احلصول على مقابل عريب ،

  .التعريب املعروفة

  

ا تتوصل ألبأا لغة اشتقاقية،  واللغة العربية توصف
املادة جبميع صور  استخدامإىل كلماا عن طريق 

فة االستخدام، وهو حتويل األصل الواحد إىل أبنية خمتل
أي استخدام احلركات   ملعان مقصورة ال تصلح إال ا؛

يف صوغ الكلمات من املادة على أساس قياس مطرد، أما 
 اإللصاقطريقة اللغات األوروبية فتقتصر على 

(Affixation) ،  اللغة وهي وسيلة من وسائل إثراء
أو الفرنسية، وتعين أن يضاف إىل أساس الكلمة  اإلجنليزية

 ،أو يف عجزها ،(prefix)زائدة يف صدرها تسمى سابقة 
والسوابق واللواحق مقاطع  ،(suffix)تسمى الحقة 

كلمة ال إىلحتمل بالقوة معىن وظيفة لغوية، تضاف  ،كاملة
وذا حنصل  ،ذات النواة الثابتة ،اإلجنليزيةأو  ،الفرنسية

مجع بني عناصر  قفاإللصاعلى قدر وفري من الكلمات، 
إىل  خمتلفة يف تكوين واحد، واللغات األجنبية تلجأ كثرياً

   .من بنية الكلمة اللواصق الداللية، حيث تشكل جزءاً

 يف املستخدمة ،ويبلغ جمموع السوابق واللواحق
، ذكر منها مصطلحاً) 461( األسنانمصطلحات طب 

د املعجم الطيبيعادل  ماأي  ؛مصطلحا فقط) 237( املوح
، وقد وضعت قائمة شاملة جبميع السوابق (%55)
  .يف اية البحث األسناناملتعلقة بطب  واللواحق

 سورية -حلب  )*(



 

املوحد  أغفلها املعجم الطيب اليتومن أهم السوابق 
 ،األسنانيف مصطلحات طب  اًر كثريتوات، وت)الطبعة الرابعة(

 -Amel = amelo :هي 

وتساهم يف  ،(enamel) وهي سابقة تعين ميناء السن
) 3( املوحدذكر منها املعجم  ،اًمصطلح) 17(اشتقاق 

  .(Amelo)فقط، مع إغفال السابقة 

: وردت الترمجة ،Ameloblast :األولاملصطلح 
اخلاليا املسؤولة أساساً عن  وهي ،)30/املوحد (أرومة امليناء 

مولِّدة : منها ،السن، وهلا مرادفات مستخدمةتكوين وبناء 
امليناء، بانية امليناء، مصوِرة امليناء، واملصطلح األخري هو 

  ).أرومة امليناء( املوحد فضلاألشهر، ولكن املعجم 

 amelogenesis imperefecta: واملصطلح الثاين
أي  ؛)30/ املوحد (امليناء الناقص ن كوت: جاءت ترمجته 

كَتل امليناء املعيبن امليناء املعيب، أو تشكُُّو.  

وجاءت  ameloblastoma :فهوأما املصطلح الثالث 
 ،)ورم مينائي(وهي كلمة منحوتة من  ،)ميناؤوم(ترمجته 

ومن  ،فأصبحت هذه الكلمة من قبيل حشو اللغة بالطالسم
، وأن )ورم مينائي(منحوتة من ) ومميناؤ(ذا الذي يفهم بأن 

= ورم وعائي(منحوتة من ) 30/املوحد) (وعاؤوم(
angioma( ،و)د) (عرقومورم (منحوتة من ) 39/ املوح

عرقي= angioma( وكذلك ،)د) (شوكوممنحوتة ) 6/املوح
 )عاجوم عظمي( وأيضاً ،)acanthoma=ورم شائكي(من 

 ،)osteodentino= عظمي ورم عاجي(تعين  )451/املوحد(
  .)ورم سين(تعين ) 437/وحدامل) (سنوم(و

أو وهو انتزاع من كلمتني  ،من املعروف أن النحت
على أن  ،ه البعض مساعياًليس له قواعد ثابتة، لذا عد ،أكثر

يكون هناك تناسب يف املعىن واللفظ بني املنحوت واملنحوت 

، ولكنه اختصار منه، وهو يف حقيقته نوع من االختصار
قَممل تكن يف  ،د، ويضيف إىل مادة اللغة ألفاظا جديدةي

اجتزاء لبعض  ،يف جوهره ،والنحت .استعمال السابقني
 ،ىكلمات أخرإىل مقاطع من  اًممضمو ،مقاطع الكلمة

  .لتتكون منها كلمة جديدة على ما سبق

جلأوا إىل النحت  ،املوحداملعجم  والواقع أن واضعي
يف وصف األورام، وكان وخصوصاً  ،مصطلحاتيف عدة 

ة جديدة، فتوقعوا مقدرة يهدفهم إدخال مصطلحات طب
الطبيب أو القارئ على التنبؤ باحملذوف وتقديره لفهم 
املعىن، وحنن نفضل أن نترجم املصطلحات األعجمية 

 ،ر عن هذا املصطلح بكلمة عربيةمبعانيها، سواء عب حرفياً
وذلك ال يعيب اللغة العربية يف أو أكثر،  ،كلمتني أو

أن كل لغة تتميز  ومن اجللي .ألنه يتعلق بتركيبها ،شيء
بقوالبها وأساليبها، فهناك معان يف اللغة العربية شديدة 

وتدل عليها بقية  ،نعرب عنها بلفظة واحدة ،التكثيف
  .سئ هذا إليهاأكثر، ومل ي اللغات بكلمتني ورمبا

دد من املنحوتات الثقيلة ن وجود عإعن القول  وغين
إىل اللغة  يءيسمن غري حاجة ملحة إليها،  ،الغامضة

العربية ويشوهها، ويعطي دعاة التغريب واالبتعاد عن 
عن  ،يف دأب عجيب ،تعريب الطب حجة، فهم يفتشون

 ،ليدللوا على صحة اجتاههم ،الكلمات صعبة اللفظ واملعىن
كل دائرة ، وتراهم يف عجيباً متسكاًويتمسكون ا 

 ،القليلة يف معجمنا ،يستشهدون بأمثال هذه الكلمات
حملاولة إثبات صحة دعواهم، والعربية لغة اختزال، فال 
يضريها التعبري عن معىن من املعاين العلمية بأكثر من كلمة، 

مثل  ،ما تكون الترمجة الداللية للمصطلح بكلمتني وكثرياً
)أفصح  ،)مليناءورم مصورات ا(ثالثة  أو ،)ورم مينائي
ل على املعىن، وأفضل من إدخال جمموعة من األلفاظ وأد



 

  .اليت تكون غامضة وغري مفهومة وال يقبلها الذوق ،الغريبة

: ويعين  ،)osteoblastoma( مصطلحونالحظ أن 
املعجم  ، مل يستطع واضعو)451/املوحد(ات العظم انيورم ب
لمات، جريا على حنت هذا املعىن املؤلف من ثالث ك املوحد

بقوا الترمجة على حاهلا، وهو أعادم يف وصف األورام، ف
 ،)ostoeclostoma(ويتكرر األمر نفسه يف  ،سلوك مناقض

  ).451/املوحد(ورم ناقضة العظم : وتترجم 

ونذكر جمموعة من املصطلحات املتعلقـة بالسـابقة   
)amelo(،  دواليت مل يذكرهااملوح:  

  .: Ameloblastic بناء امليناء

 .: Ameloblastic fibromaامليناء أرومات ورم

 . : Ameloblastic processامليناء بناء عملية

 . : Ameloblasto sarcoma عضلي مينائي ورم

 ،الذي مل يذكر هذا املصطلح ،)املوحد(وجريا على منهج 
  .ميناؤوم عضلي: جيب أن تترجم 

مالطي مينائي  ّ :Amelo Cemental. 

 .Amelodentinal Junction :العاجي املينائي مللتقىا

مكونن ميناء الس :Amelogenic. 

  .Amelogenins:  بروتني امليناء الفتية

  .ع بواسطة اخللية أورمة امليناءنصوهو الربوتني املُ

Apico 

إىل قمة، ذروة، وتستخدم لإلشارة : وهي سابقة تعين 
  .و ذروتهأ)  tooth apex ( قمة جذر السن

 املوحد، أشار منها مصطلحات مشتقة) 6(وتوجد 
  : مها  ،)2(وأغفل  ،)4(إىل ) 54/ص(

بر قمة اجلذر، استئصال ذروة اجلذر ت =apicoectomy 

 apicolocator= مكتشف موضع اجلذر 

  .وهي أداة تستخدم لتعيني موقع ذروة جذر السن

Eury 

د واسع، متسع، عريض، وق: هذه السابقة تعين 
 ،، وكل املصطلحات املشتقة منهااملوحدأغفلها املعجم 

  : وهي

: عريض القحف 
eurycephalic=euricephalous  

  .أي ذو رأس عريض شاذ ؛eurycranial :عريض الرأس  

  .eurygnathic:عريض الفك 

  .eurygnnathism:اتساع الفك 

حدى نقطتني على جانيب اجلمجمة عند أقصى مقطع إ
  .euryon :عرضي هلا 

  ؛eury prospic :عريض الوجه 

أي ذو وجه عريض وصغري غري اعتيادي.  

Inciso 

لألسنان األمامية القاطع السابقة تعين احلد هذه         
، ويشتق منها )أنياب –رباعيات  –ثنايا (العلوية والسفلية 

مصطلحات يف وصف املناطق التشرحيية لسطوح  )4(
  : وهي  ،األسنان

قاطع  شفهي: incisolabial  



 

عبارة عن التقاء احلد القاطع بالسطح الشفوي )labial (
  .لسن أمامية يف نقطة أو خط أو كليهما

  inciso lingual :قاطع  لساينّ

  .لسن أمامية عبارة عن التقاء احلد القاطع بالسطح اللساينّ 

قاطع  حنكي:inciso palatal  

قاطع، مالصق قاطع جانيب: inciso proximal 

  )distal( علق باحلافة القاطعة وبالسطح الوحشيمت

  .لسن أمامية )mesial( نسيأو السطح اإل

Linguo 

أو  ،أي باجتاه ؛لسان، لساينّ: هذه السابقة تعين 
) 38(من اللسان، ويشتق منها  صوب اللسان أو قريباً

اثنني فقط، ) 374/ص( املوحد، ذكر منها املعجم اًمصطلح
وتتعلق باألماكن  ،مما أغفلهات جمموعة مصطلحونذكر 

والزوايا، والسطوح التشرحيية لألسنان، القريبة من اللسان أو 
  :وهي  ،باجتاهه

 linguoaxial : حموري لساينّ

يف اجلزء  ،واجلدار احملوري اللساينّمتعلق باجلدار 
األنسي، طباقيةإحلفرة مالصقة  ،أو اجلزء الوحشي.  

  linguo axial angle :زاوية لسانية حمورية 

  linguo axiogingival: لثوي حموري لساينّ

، واجلدار اللثوي واجلدار احملوري متعلق باجلدار اللساينّ
  .حلفرة حمضرة بالسن

 linguo axion gingival angle :زاوية لسانية حمورية لثوية 

 linguocclusal :طاحن  ، لساينّطباقيإ لساينّ

حلفرة حمضرة  طباقياجلدار اإلو متعلق باجلدار اللساينّ
 .بالضرس

 linguocclusal angle:طباقية إزاوية لسانية 

  لثوي لساينّ=  عنقي لساينّ

linguocervical : linguo gingival  

 ،أو اللثوي ،واجلدار العنقي متعلق باجلدار اللساينّ
  .حلفرة حمضرة بالسن

   زاوية لسانية لثوية :زاوية لسانية عنقية 

linguocervical angle : linguogingival angle  

لوصف بعض ) linguo(كما تستخدم السابقة 
  : مثل  ،احلاالت املرضية املشاهدة داخل الفم

  linguopapillitis :التهاب احلليمات اللثوية 

  linguo placement :، احنراف لساينّانزياح لساينّ

اه باجت الطبيعي و انزياح أو احنراف السن عن وضعهوه
  .اللسان

Medio- 
  .وسط، أوسط، متوسط: وهي سابقة تعين 

  : وهي ،مع املصطلحات الثالثة التابعة املوحدوقد أغفلها 

جبهي متوسط، جبهي وسطي :mediofrontal.  

جانيب متوسط، وسطي جانيب : mediolateral.  

متوسط  حنكي: mediopalatine.  

  .متعلق باجلزء األوسط من احلنك

Melo - 

مصـطلحات  ) 6(وهلـا   ،، وجنةدخ: سابقة تعين 



 

  : وهي  ،متاما) املوحد(مشتقة منها، أغفلها 

  .melotherapy :معاجلة باملوسيقى، مداواة باملوسيقى 

 .melomania :هوس املوسيقى، الولع باملوسيقى

 .meloncus :ورم اخلد، تورم الوجنة

 :تقومي اخلد، رأب اخلد، هيكلة اخلد أو ترقيعه

melonoplasty : meloplasty.  

  للخد أو الوجنة)  (plastic surgeryجتميليةوتعين جراحة 
)cheek(.   

 :  Meloschisis : شرم اخلد، انشقاق اخلد
Macrostomia  

Mento- 

ذكر منها  ،مصطلحات) 7(، وهلا ذقن، ذقين: سابقة تعين 
  .mentolabial: هو ،فقط اواحد امصطلح املوحداملعجم 

غفل الباقي مع السابقة بطبيعة احلال، أ، وشفوي ذقين: ين ويع
 : يوه

ذقين أمامي  : mentoanterior 

ذقين المي  : mentohyoid  

أخدود ذقين شفوي :mentolabial furrow  

  .وهو طية مستعرضة فوق الذقن مباشرة

  mentolabial muscle:عضلة ذقنية شفوية 

mentolabialis muscle  

  :فوية السفليةشافضة اللة اخلوهي العض

(muscle depressor labii in ferioris)  

ذقين خلفي :mentoposterior  

   Mento transverse:نقطة ذقنية 

Occluso- 
  طباقيإطاحن، : سابقة تعين 

ضـراس  أو الطـاحن لأل  ،طباقيوتصف السطح اإل
ص /املوحد(مصطلحات، ذكر منها ) 6(والضواحك، وهلا 

 ،occlusocervical :هـو  ،فقط واحداً لحاًمصط )436
واملصـطلحات األخـرى غـري     عنقـي  طباقيإ:  ويعين

    :هي ،املذكورة

طاحن  لثوي:occlusogingival  

  occlusogingival distance :طباقية إلثوية مسافة 

  occlusomesial :طاحن  نسيإ، طباقيإ نسيإ

 : نسـية طاحنـة  إطباقية، حركـة  إ نسيةإ حركة
occlusomesial movement  

  occlusometer:طباق مقياس اإل

  .طباق الفكنيإوهو أداة لقياس قوة 

Semi- 

نصـف، وقـد ذكرهـا    : هذه السـابقة مبعـىن   
، سنانيف جمال طب األ اًمصطلح) 25(وهلا  ،)577/املوحد(

بقيـة  أمـا  مصـطلحات فقـط،   ) 4( املوحد منها  ذكر
  : فنذكر منهااملصطلحات 

  semi-adjusable articulator:وط مطبق نصف ضب

  semi-anatomic tooth:سن نصف تشرحيية 

  .درجة 20أي سن ذات حدبة بدرجة 



 

نصف دائري :semicircular  

التحام جزئيالتصاق جزئي ، :semicohesion  

  semiconscious : ف واعٍص، نِجزئياً واعٍ

  semi fused porcelain :خزف شبه منصهر 

 semi liquid:شبه سائل 

 semimalignant :نصف خبيث 

  semi-permanent restoration :تعويض شبه دائم 

  semi-precision :شبه حمكم، نصف حمكم

ulcero-  
، مصطلحات) 6(، وهلا ، قرحيتقرحي: سابقة تعين 

  : وهي  ،املوحدغفلها أ

  ulcerogranuloma : تقرحي حبيبِيورم 

تقرحي غشائي : ulcero membranous  

:  به نضـح غشـائي  حوهو وصف لتقرح يصـا 
membranous exudation  

ــهاب  ــةالتـ ــائي اللثـ ــي الغشـ  التقرحـ
:ulceromembranous gingivitis  

 : التقرحـــي الغشـــائي الفـــمالتـــهاب 
ulceromembranous stomatitis  

تنخر تقرحي : ulceronecrosis  

  .ويتميز بالتنخر املصاحب للتقرح 

ح تقررِيخن : ulceronecrotic  

  .ب بالنخرالتقرح املصاحبـيز مويت



 

  عجم امل

 

A  
–بال–خلو من–غياب-دقْفَ

  )س(انعدام  –ال 

A-, an-

 -Ab )س(بعيد عن

 -Ab )س(قرب–إىل–باجتاه

 ad - )ال(حنو

 agra- )ال(أمل

 ,-Alg-, alge-, algesi )س(أمل، وجع
algi-, algio-, algo 

 algia- )ال(أمل

 -Allo )س(خمالف، اختالف، تباين

سنخيس(، دردري( Alveolo 

كلتا، كال، على كال اجلانبني
  )س(

Amb-, ambi-, 
ambo- 

س( ميناء السن، مينائي(  Amel-, amelo- 

صعود، إىل فوق، إىل اخللف، إىل 
  )س( الزيادة أو التكرار 

Ana- 

1. س(وعائي( 
2. أو وعاء  وعاء دموي

س(ليمفي(  

Angei-, angi-, 
angio- 

تفاوت، تباين، اختالف، عدم 
  )س( التساوي

Anis-, aniso- 

 -Ankyl-, ankylo  ).س( قسط، التصاق، تالصق

 -Ant-, anti ).س( ضد، مضاد، مانع، معاكس

 -Apico  )س( قمة، ذروة

 -Apo  )س( من

س( مفصل، مفصلي(  Arth-, arthr-, 
arthro- 

ase-  .)ال( أنزمي آز،

سوء التشكل، نقص النمو، منو 
  )س( غري كامل، ناقص 

Atelo-

Auto  )س( ، تلقائيذات، ذايتّ - , aut- 

-Aux-, auxo  )س( منو، تزايد

س( حموري(  

متعلق بوضع احلفرة املعدة واهزة 
بالسن، خصوصا حمور السن 

 )long axis( الطوالينّ

Axio-

B 
-Baro  )س(ضغط، ثقل، وزن 

س( قاعدة، قاعدي(  Basi-, basio-, baso-

س(، مزدوج، مضاعف ثنائي(  Bi-

س( حياة، حيوي(  Bio-

  ال : ـب suffixرمزنا لالحقة و ،س :ـ ب prefixرمزنا للسابقة     : مالحظة



 

-Brachy  )س(قصري، قصر 

-Brady  )س(بطء، بطيء 

خديس( ، شدقي(  Bucci-, bucco-

C 

ضيرس(  فاسد، رديء، م(  Caco-

حتت، أسفل، ضد، هبوط، رجع 
  )س(

Cat-, cata-, cath-

س(، قيفال رأسي(  Cephal-, cephalo-

شفة، شفويس( ، شفهي(  Cheil-, cheilo-

-Chondr-, chondro  )س( غضروف، غضرويفّ

-Circum  )س( بـ حول، حميط

خترب، حتطم، حتلل، استحالة، 
  )ال(تنكس 

-clasia

س( ترقوة، ترقوي(  Cleid-, cleido-

عيادة، عياديعالجي ،سريري ،  
  )س(

Clinico-

 ,-Clin-,clino )س( احندار، منحدر، مائل، تقهقر

-Contra  )س( مقابل، مضاد، معاكس

س( قحف، قحفي(  Cranio-

س( حلقة، حلقي(  Crico-

س(صقيع شديد، برد ،، بردقري( Cryo- = kryo-

-Cyt-, cyto )س(ويلخلية، خاليا، خ

خلوي - cyte

D 
حترر من،فقد، ضياع، زوال، .1

  خيلع عن
 رؤغو .2
عكس عملية ما، تأثري  .3

س(سليب(  

de-

-Demi  نصف

س( سنانأ، سن، سين(  Dent-, denta-, 
denti, dento-, 
dents-

 ,-Derm-, derma  )س( جلد، أدمة
dermat, dermato-, 
dermo-

-Desm-, desmo  )س( رباط، واصل وتر،

-Dia-, di  )س( خالل، بني، عرب، يف ما بني

س(اثنان، ضعف، ثنائي( Di-

1- س(زوج، مزدوج، ثنائي( 
ال  ،ينقص، عكس، العكس -2

  )س( )لنفيل(

Dis-

مستطيل،طويل، متطاول، استطالة
  )س(

Dolich-, dolicho-

dontic- )ال(سنانأ

س(ظهر، ظهري( Dors-, dorsi-, 
dorso-

-Duo  )س( اثنان، زوج



 

 صعوبة، صعب، عسرة، مؤمل - 1
 سوء - 2
تالل، يتلف، يضعف خلل، اخ - 3

  )س(

Dys-

E 

 -E  )س(من، خارج عن، بال، بدون 

على، ظاهر، خارج، خارجي ،
  )س(براينّ

Ect-, ecto-

قطع، جذع استئصال جراحي ،
  )ال(

-ectomy

-Ectro  )س(فقد، غياب

س(كهرباء، كهربائي(  Electro-

-En  )س(حنو، يف، إىل 

 يصنع، يعاجل، يستخرج .1
  )ال(مصنوع من  .2

-en

س(، مخدماغ، دماغي(  Encephal-, 
encephalo-

س(، ضمن، باطنداخلي(  Endo-

س(، خالل، باطنداخلي (  Ento-

-Epi  )س( على، فوق

، بصورة ، متكافئ، تساوٍمتساوٍ
  )س( متساوية

Equi-

أصليس( ، جيد،، حقيقي(  Eu-

-Eury  )س( واسع، متسع، عريض

بعد بال، بدون، من، خارج من، ما
  )س(

Ex-, exo-

س( خارج، خارجي(  Exo-, ex-

 خارج، خارج عن، باإلضافة إىل
  )س(

Extra-

F 
س(وجه، وجهي( Facio-

ferous- )ال(علىمنتج، حمتوٍ

G 
 مولد، مكون، حمدث - 1
  )ال(املنشأ  - 2

-gen

س( ذقن، ذقين(  Geni-, genio-

genic-  )ال(مولد، منتج، مكون 

س( فك، فكي(  Geny-, genyo-

س( شيخوخة، شيخوخي(  Ger-, gero-, 
geront-, geonto-

س( لثة، لثوي(  Gingiv-, gingivo-

-Gloss-, glosso  )س( لسان، لساينّ

glossa-  )ال( لسان، لساينّ

س( سكر، سكري(  Glyc-, glycol-

فك، فكيس( ، خد(  Gnath-, gnatho-



 

س( زاوية، زاوي(  Goni-, gonio-

graph-  )ال( خمطاط، أداة تسجيل

H 

س( دم، دموي(  Haemato-, haemo -
=hemato-, hemo-

س( بسيط، مفرد، فردي(  Haplo-

نصف، نصفي س( ، شقي(  Hemi-

س( كبد، كبدي(  Hepat- hepato-

اين، متخالف، بخمتلف، مغاير، مت
  )س(ع  ومن

Heter-, hetero-

-Hex-, hexa  )س(ستة 

 ,-Hist-, histio  )س( ج، نسيجينسي
histo-

س(، شفاف زجاج، زجاجي(  Hyal-, hyalo-

موس( ه، ماء، مائي(  Hydr-, hydro-

-Hygr-, hygro  )س(رطوبة 

س(المي( 
)نسبة للعظم الالمي(  

Hy- , hyo-

نقص، قلة، ضعف، حتت، قصور، 
  )س(مخول 

Hyp-, hypo-

يف علم (زيادة، فرط، أعلى 
  )س( )تشريح أو علم احليوانال

Hyper-

 - Hypo )س(نقص، ناقص، قصور - 1

يف علم التشريح أو)س(حتت - 2
  احليوان علم

I 

داء، مرض متميز بشيء معني، أو 
  )ال(معني  شيء ء عنىشان

-iasis

-Iatro )س(طب، طبيب، تطبيب، عالج 

ic-  )ال(متعلق بـ 

-Idea  )س(فكرة

، منفصل ، متميزاملنشإ ، ذايتّذايتّ
  )س(

Idio-

-Immuno  )س(منيع، حمصن 

-In- = im  )س(يف، ضمن، ال، بال 

-Inciso  )س(حافة قاطعة، سطح قاطع

س(حتت، أسفل، سفلي(  Infra-

-Inter  )س(ضمن، بني، ما بني

-Intra  )س(داخل

س(، يف، وسط داخل، داخلي(  Intro-

-Iodo  يود

  )س(،متعادل، متماثلمتساوٍ - 1

2 - كيمياء(يزو إ -3 ايسوي(  

Iso-

itis-  )ال(التهاب 



 

J 

-Juxta  )س(قريب من، جماور، لصيق 

K 

 = -Kephalo  )س( رأس
cephalo-

أو نسيججلد قرينّ-التقرن -1
   )س( قرينّ

  )يف العني(القرنية   -2

Kerat-, kerato-

 ,-Kin-, kine-, kino )س(حركة، حترك
kineto- = Cine-

kinesis- )ال(جسديةحترك، حركة أو قوة

L 

س( شفة، شفوي(  Labio-

س( حنجرة، حنجري(  Laryng-, Laryngo-

س( جانب، جانيب(  Latero-

، صغري، رفيع، قضعيف، رقي
  )س(حنيل، دقيق 

Lepto-

أبيض، باهت، بال لون، عدمي 
  )س(اللون 

Leuc-, leuco-, 
leuk-, leuko-

 )س(لسان، لساينّ
و قريب من باجتاه أو صوب أ(

  )اللسان

Linguo-

-Litho  )س(حصاة، قلح

 )ال( علم، مبحث، دراسة
تشري إىل جمال دراسة أو موضوع 

-logy, - ology

علمي 

ليمف، سائل ليمفيجهاز ليمفي ، 
  )س(

Lymph-, Lympho-

حملل، احنالل، حل، مذيب، ختثري 
  )س(

Lys-, lysi-, lyso- 

M 

 -Macro- = makro )س(كرب، كبري، ضخم، ضخامة

 خطأ، سوء .1
  )س(مرض، آفة، داء  .2

Mal-

-Malaco  )س( لني، رخو، لدن، ترهل

-Medi-, medio  )س(متوسطوسط، أوسط، 

-Meg-, mega  )س(كبري، غليظ، ضخم 

كبري، ضخم، عظيم، عمالق، 
  )س(عرطل 

Megal-, megalo-

megaly -  )ال(كبري، ضخم 

1 - قتاميينس(، ميالينّ، صباغي( 
 أسود اللون - 2

 )melanin( صبغة ميالنني لوجود
  تكسب اللون القامت

Melano-

-Melo  )س(خد، وجنة 

س( ذقن، ذقين(  Mento-

س( زئبق، زئبقي(  Mercuri-

-Mer-, mere-, mero  )س(سيم جزء، قسم، قُ



 

، متوسط، متجه، وسطينسيإ
  )س(للوسط 

Mesio-

-Meso )س(متوسط، يف الوسط، وسط

 )س(بدل، متغري، عربمت .1
  كيميائية) س(ميتا  .2

Meta-

 )ال(مقياس، قائس
  تعين أداة قياس 

-meter

س(جبهة، جبهي( Metapo-

صغري، دقيق، مفرط الصغر،
س(، قليل ضئيل، جمهري(  
  أو شاذ يف صغره تعين دقيق جداً

Micr-, micro-

-Micro  )6-10) (=س(مكرو 

-Mini  )س(مصغر، صغري 

 -Mono-, mon )س(، وحيد، مفرد أحاديواحد، 

خماطيس( ، خماط، غشاء خماطي(  Muco-

 - Multi  )س(متعدد، عديد، كثري 

س(، فطر فطري(  Myc-, mycet-, 
myco-

ضرسي، نسبة للرحى( رحوي( ،
ضرسي س( رحوي(  

Mylo-

س(عضلة، عضلي( Myo-

س(، شبه املخاطخماط، خماطي( 
تعين خماط  prefix)  (سابقة

mucus) (خماطي ، (mucous) ،
 (mucoid)شبه املخاط 

myx-, myxo-

N 

 )س(صغري احلجم -1
  )9-10(=نانو   -2

Nano-

س(، خمدر، منوم ختدير، خداري( Narco-

س( أنف، أنفي(  Naso-

-Necro  )س( نخري، مويتّ

-Neo-, ne  )س(حديث، جديد، مستجد 

س( عصب، عصيب(  Neur-, neuro-

-Nitro  )س(نترو، نتروجني، آزوت 

س( ليل، ليلي(  Noct-, nocti-

-Non  )س(بدون، بال، عدمي، غري، بغري 

سويس( ، معياري(  Normo-

س( مرض، مرضي(  Nos-, noso-

O 

-Occipito  )س( ، قفويقذايلّ

-Occluso  ) س( طباقيإطاحن، 

ال( سن، سين(  -odont

س( سن، سين(  Odont-, odonto-

-Odyn  )س(أمل 



 

-Odynia  )ال(أمل، وجع، أمل مستمر 

شبيه، شبه، على شكل ـاين، 
  )ال(

-Oid

-Olig-, oligo  )س(قليل، قلة، نزر، نقص 

ology-  )ال(دراسة، مبحث، علم 

oma-  )ال(ورم

كتف، كتفيلوحي ،س( ، منكيب( Om-, omo-

-Oncho  )س(ورم، انتباج 

انتورمي ،س(باجي(  Onco-, oncho-

1. فم، فمويس(، فمي( 
2. س( مصل، مصلي(  

Or-, ora-, oro-

قومي، تقومي، معتدل، سوي ،
س( مستقيم، طبيعي(  

Orth-, ortho-

س( عظم، عظمي(  Oste-, osteo-

-Ot-, oto  )س( أذن، أذينّ

س(لثة، لثوي( Oul-

p 
-Pachy )س(مسيك، غليظ، ثخني، كثيف

 = -Paed-, paedo )س(طفل
pedo- 

س(حنك، حنكي( Palato-

-Pali-, palin )س(عودة، تكرار، ناكس

 نظري - 1
 حول، حوايل - 2
 )س(جبانب، جماور، جنيب  - 3
  )س(خطل  - 4

Para-, par-

ال(، اعتاللداء، مرض، مرضي(  -pathy

س( مخاسي(  Pathy-

الل،ــالل، خـعرب، من خ - 1
  بواسطة

 كثري، جدا - 2
  )س( عن، طوال - 3

Pent-, penta-, per-

-Peri  )س( حول، حميط، قريب، تقريبا

-Phag-, phago  )س( ال، التهام، بلعمة، بلعميأكّ

phagia, - phagy-  )ال(آكل، ملتهم، بلع، ابتالع 

-Pharmaco  )س( ار، دواء، دوائيعقّ

س( بلعوم، بلعومي(  Pharyngo-

phasia-  )ال(تعثر النطق 

س(، وريدي(  Phleb-, phlebo- 

س(ضوء، ضوئي( Phot-, photo-

نسبة لعلم وظائف(فسيولوجي
، ، طبيعة، طبيعيغريزي) األعضاء
  ).س( ، فيزيائيجثماينّ

  مضاد حلالة مرضية

Physi-, physio-

-Phyto  )س( نبات، نبايتّ



 

-Piezo  )س(ضغط 

رأب، جراحة جتميلية، جراحة 
  )ال(تقوميية، جراحة تصنيعية 

-plasty

-Platy  )س(عريض، مسطح 

plegia-  )ال(شلل 

رئويتنفسي ،وجود ، هوائي ،
  )س(هواء أو غاز 

Pneum-, pneumo-

pnoea, -pnea-  )ال(نفس، تنفس، نوع التنفس 

-Pikilo  )س( خمتلف، تشوه، تبدل

-Poly  )س(  متعدد، مفرط، كثري جداً

-Post  )س( ، خلف، بعد، عقيبتالٍ

س( خلفي(  Postero-

-Pre  )س( سابق، قبل

-Pro )س( قبل، أمام، سابق، يف املقدمة

س( ، وجهوجهي(  Prosopo-

-Prot-, proto  )س( ، بدئيأول، أويلّ

-Pseud-, pseudo  )س( كاذب، مزيف

Ptyal-, ptyalo  )س( عاب، لعايبلُ

 -Py-, pyo  )س( قيح، صديد

Q 

س( أربعة، رباعي(  Quadric-

س(مخسة، مخاسي( Quin-, quino-, 
quinqu-

R 

1.  س(، مشعإشعاعي(. 

2.  س( كعربي.( 

 )Radius( نسبة لعظم الكعربة

Radio- 

ثانية، مرة أخرى، إعادة من 
  ).س( - جديد

Re- 

  ).س(خلف، وراء  -1

  تراجع، تقهقر -2

Retro- 

س( أنف، أنفي(  Rhin-, rhino- 

 -Rhizo  )س(جذر 

شعاعيس( ، سيين(  Roentgeno- 

فراز، فرط السيالن نزف، زيادة اإل
  )ال(

-rrhage, -rrhagia 

 rrhaphy-  )ال(خياطة، تدريز، رفو 

  rrhea-, -rrhoea-  )ال(دفق، سيالن ، ثرب 

 rrhexis- )ال(متزق، تفلع

S 
 ,-Sacchar )س(رير، سكّسكّ

saccharo- 



 

1- عفن، فاسد، رمرميمي ، 
2 - تلف، نس(ر خ(  

Sapro- 

 -Sarc-, sarco  ).س( ، حلمي، عضليغرينّ

قاريبس(الشكل  ، زورقي.(  Scapho- 

شق، انشقاق، صدع، مشقوق 
  )ال(

-schisis 

 -Schisto-, schizo  )س(شق، صدع، مشقوق 

 -Scirrho  )س(صلد، صلب 

 -Sclero  )س(صلب، قاس، صالبة، قسوة 

 )ال(منظار
أداة تستخدم للمالحظة أو 

  الفحص

-scope 

 scopy-  )ال(تنظري، فحص، كشف 

س(، شبه نصف، جزئي(  Semi- 

س( مصل، مصلي(  Sero- 

 -Sesqui  )س) (التينية(واحد ونصف 

 -Sial-, sialo  )س( عايبعاب، لُلُ

 -Silic-, silico  )س( سيليكون، سيليكوينّ

 -Sino-, sinu  )س( يـجيب، جيب

س( ظل، ظلي(  Skia- 

س( ، بدينّجسدي(  Somato- 

س( وتد، وتدي (  

نسبة للعظم الوتدي )sphemoid 
bone( 

Spheno- 

س( كروي(  Sphero- 

دهينشحمي ،س( ، زمهي(  Steat-, stearo-, 
steato- 

 -Steno  )س(ضيق، تضيق 

س(، ذو ثالثة أبعاد جمسم فراغي( Stereo- 

1- فم، فمويجتويف فموي ،  

  )س(فوهة، ممر، جوف  - 2

Stoma-, stomat-, 
stomato- 

فميال(، حالة الفم، فموي(  -stomia 

 stomy, - ostomy- )ال(تفميم، فغر، مفاغرة

عقديسلسلي ،س( ، سبحي(  Strepto- 

 -Stylo-, styl  )س( بريإبرة، إ

حتت، دون، معتدل، قريب، عجز، 
  )س(نقص 

Sub- 

 فوق، أعلى -1
  )س(زائد، فرط، فائق  -2

Super- 

 -Supra  )س( ويفوق، على، أعلى، عل

،معاحتاد، متحد مع، مشترك
  )س(التحام 

Syn- 

 



 

T 
سريع، سرعة، متسارع، تسرع،

  )س(
Tachy- 

اية بعادي ،س(، بعد، عن بعد ( Tele- 

س( صدغ، صدغي(  Temporo- 

 -Teno-, tenoto  )س(وتر 

 -Ter  )س(ثالثي 

س(، شاذ مسخ، مسخي(  Terat-, terato- 

س( ، أربعةرباعي(  Tetra 

 -Therm )س(حريرة، سعر، وحدة حرارية 

س(، سخونةحرارة، حراري(  Thermo - 

س( درق، درقي(  Thyr-, thyreo-, 
thyro - 

 tome-  )ال(مبضع 

 tomy, -otomy-  )ال(قطع، شق، خزع، بضع، بتر 

1- رقبةعنق، عنقي ، 
2- رغاميس( ، قصيب(  

Trachelo- 

س(، مثلث ثالثة، ثالثي(  Tri- 

ر شعر، شعريس(، مشع(  Tricho- 

ال(، تطور منو، منائي(  -trophy 

 tropic-، موجهه، جتاذب، تدافع، هموج

 )ال(حتايز

U 
تقرحيس( ، قرحي(  Ulcero- 

1- لثة، لثوي  

2- س( ندبة، نديب(  

Ule-, ulo- 

 -Ulent  )س(كثري 

 -Uni  )س(وحيد، واحد، مفرد 

1- س( حنك، حنكي(  

  )س(مساء، يورانيوم  -2

Uran-, urano- 

س( حنك، حنكي(  Uranisco- 

V 
س(وريد، وريدي( Ven-, vene-, veni-, 

veno- 

 version- )ال(احنراف، انزياح، ميل، انفتال

X 

 -Xanth-, xantho  )س(صفر أ

غريب، دخيل، ضيف، ثوي ،
ال+ س (، خمتلف أجنيب(  

Xen-, xeno- 

 -Xer-, xero  )س( جاف، جفاف

Z 
 -Zoo )س(، حيواينّحيوان

س(وجين( Zygamatico- 
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  معجم االستشهادات مهنغواي إىلمن ترمجة إرنيست 
      
  )*( أمحد شحالن. د                    
  

 علي القامسي. كتايب دالقراءة املتأنية يف مقدميت 
" الوليمة املتنقلة"األخريين، وأعين ما ترمجته الرائعة 

إلرنيست مهنغواي، ومعجم االستشهادات، تنبئ عن 
وطريقة كده فيما  الرجل وفكره وعمقه ومجال أسلوبه

عمل ميكن أن نقول بأنه " الوليمة املتنقلة"فترمجة . ينتج
عمل العمر، إذ بدأه يف واقع األمر وهو طالب يف بداية 

وملا وجد يف النص أسرارا ال ختفيها تدرجه اجلامعي ،
اللغة  وال األسلوب  وال اختالف احلضارات، وإمنا 

النص يف  أشياء أخرى هي مجاع كل هذه وزيادة، ترك
ذهنه، ومنذ ذاك وهو يستكشف املسالك واملسارب، 
ويستكنه ذهن املؤلف، ويتفرس خارطة خطوه فوق 
الورق ويف مواطئ قدميه على دروب احلياة، وباألخص 
يف أحياء باريس اليت رأت والدة هاته الرواية اليت تعترب 

يقول األستاذ . فصال من أهم فصول إرنيست مهنغواي
سباب اليت جعلته ال جيرأ على ترمجة رائعة األ القامسي عن

ولكنين عندما ": مهنغواي وصعوبة الترمجة من حيث هي
، تبني يل أنين مل )ترمجة الوليمة(أعملت الفكر يف األمر 

أكن قادرا على ترمجة الكتاب يومذاك على الرغم من 
سهولة لغة مهنغواي وبساطة تراكيبها، ألن الترمجة 

 عرب حبر التواصل اإلنساينّ إىل آخرعملية إحبار من مرفأ 
  رفة املرفأين ــفال يكفي مع. يف رحلة حمفوفة باملخاطر

فقد تعترض . وامتالك باخرة للوصول إىل الشاطئ اآلخر
البحار أمواج عاتية أو عواصف هوجاء أو أمطار 

وإذ ذاك ال بد له من معرفة معمقة بأصول . طوفانية
البحر الذي يقطعه،  املالحة البحرية، وخربة خبفايا
  .ودراية باألنواء اجلوية أيام السفر

والترمجة ليست جمرد توليد املقابالت املعجمية 
وإمنا هي نقلة جتري يف إطار ملفردات النص األصلي ،

بيد أا اكثر تعقيدا من تواصل بني . عملية التواصل
فاملترجم جيتاز حدود لغتني عرب . ناطقني بلغة واحدة

وأخرى ثقافية اجتماعية، وثالثة أسلوبية  رموز لغوية،
فال يكفي نقل النص جمردا من محولته الثقافية . أدبية

وعاريا من كسوته األسلوبية املتميزة، وإمنا يتحتم على 
ومقامه  املترجم أن ميوقع النص يف سياقه الثقايفّ

وأن يصوغه بأسلوب يتناسب مع أسلوب االجتماعي ،
ل املترجم يف واحد من هذه وإذا فش. الكاتب األصلي

امليادين الثالثة، فإنه خيل بأمانة النقل اليت تعد عماد 
  ). 6-5. ص" (الترمجة الناجحة

فقرة اخترناها من املقدمة ألن فيها أسرار   
كمون الترمجة يف ذهن صاحبها عقودا من الزمان، وألن 

هذه الترمجة بالذات، وألن هذه  أسرار جناحفيها أيضا 
  رض ــعترب حبق تنظريا لفن الترمجة إمجاال، وتعاملقدمة ت

 الرباط - جامعة حممد اخلامس  –كلية اآلداب ) *(



 

لقضايا أساسية مما هو وليد اختالف احلضارات والبَىن 
اللغوية وظالل السخرية وخواص الكاتب وألوان الزمان 

  .واملكان ووجهة النص املترجم وغري ذلك

أما معجم االستشهادات فهو صناعة أخرى   
محولته الفكرية استعد هلا األستاذ القامسي بكل عدته و

وإذا ذكر يف مقدمته أنه كرس . اليت أملعنا إليها سابقا
للعمل أربع سنوات، فذاك ال يعدو التنظيم والترتيب 
والتنقيح، وإال فالعمل جهد طويل وشاق، وهو نظر يف 
مجاع كتب من ألوان معرفية خمتلفة ودوريات ومقابالت 
بيق إذاعية، ومناهج خمتلفة مجعت بني التنظري والتط

وقد استفتح الكاتب كتابه مبقدمة . والعموم واخلصوص
منهجية وجولة يف كتب التراث والبالغة والشعر رائقة، 
وتعرض فيها ألهم القضايا مثل التمثيل واالقتباس 
واالستشهاد، وأغراض الشواهد، والشواهد املعجمية 
والنحوية والبالغية والفقهية، وتاريخ االستشهاد ومكانته 

، وحتدث عن طرق االستشهاد تنصيصا العريب يف األدب
 ومن هذا الباب البالغي. وتضمينا وتلميحا وعقدا حال

انتقل إىل قضايا أخرى شغلت النقاد ومؤرخي األدب، 
مثل رواية الشعر والنحل والسرقات الشعرية، مث خص 
الفقرة األخرية من املقدمة للحديث عن تاريخ معجم 

، لينتقل من ذلك للحديث االستشهادات طبيعة وتارخيا
عن غياب معجم االستشهادات يف لغتنا العربية، ومن 

  .ذلك حتدث عن معجمه منهجا ومصادر وأهدافا

هذه إطاللة على معاين مقدمة هذا الكتاب الذي  
يتضمن بني دفتيه ستمائة وأربعا ومثانني صفحة، شغلت 
منها املقدمة املفيدة ثالثا ومخسني صفحة، والفهارس 

  .صفحة ستني

رتب األستاذ القامسي مادته ترتيبا موضوعيا على 
حروف املعجم، ورتب حتت كل موضوع 

بدأ املعجم . االستشهادات زمانيا أي حسب قدمها
حىت يشيب : [، وأورد يف هذا الباب"أ ب د"بـاجلذر 
، "ي و م"وختم املعجم بـجذر . وال غري] الغراب

  :هلاأورد فيه استشهادات يف موضوع األيام، أو

  )يضرب لتقلب الزمان] (مثل] [األيام دول[-1

  : وآخرها  

  يأمن األيام مــــــغتر ا     -14

  ما رأينـا قط دهــــرا ال خيون  

  :    ما أعجبهاوامللمات فـ     

  طونللملمات ظـهور وبـ    

  يف راحة     هون األمر تعش      

  يهونقلمــا هونت إال س   

  جى     رمبا قرت عيون بس     

  ون عيمرمض قد سخنت مـنه 

  عمر بن حلزة اليشكري         

أربعة عشر أورد املؤلف يف هذا النموذج 
  :استشهادا يف موضوع األيام، منها ثالثة نثرا هي

  ).يضرب لتقلب الزمان(]مثل] [األيام دول[-1  

  ].قول سائر] [من غالب األيام غلب[ -8  

  ].م إال مثل أمس الذي مضىوما اليو[ -12  

  .>اسِالن َنيَب لَُهااوَِدن اميأَالْ َكلْتَو<:قرآنياوواحد

إبراهيم الغزي، ميخائيل : وعشرة شعرا، للشعراء
نعيمة، علي ابن بسام، النمر بن تولب، املتنيب، البحتري، 



 

البهاء زهري، أبو العالء املعري، عبد اهللا بن حممد 
  .حلزة اليشكرياإلجنيين  و عمر بن 

منوذج يبني حدود اختيار املؤلف اليت تتسع يف   
رقعة الزمان وجغرافيا أصحاب االستشهادات، أوردناها 
هكذا لنختصر القول يف مشولية هذا املعجم النسبية وهو 
يف إخراجه األول الذي أراد منه صاحبه أن يكون بداية 
املنطلق، ويأمل أن يشارك فيه كل قارئ مبا عنده، 

  . ملعجم لألمة كلها وليس لألفرادفا

واملعجم يف النهاية ألف وأربعمائة وسـت   
، وتتضمن كل مادة مجاعا من )1456(ومخسون مادة 

االستشهادات، تتراوح بني االستشهاد الواحد، 
هادات عـشـرات من االستشكالنموذج األول، وال

مثال الذي ورد فيه أربعة وأربعون ) ك ل م(كـ 
أخذنا معدال عاما هو مخسة عشر  استشهادا، فإذا

استشهادا لكل مادة، يكون مجاع ما أورده املؤلف يف 
هذا الكتاب هو واحدا وعشرين ألفا ومثامنائة وأربعني 

من الشواهد الشائعة يف الكتابات العربية "استشهادا، 
احلديثة سواء أكانت تلك الشواهد مقتبسة من القرآن 

مستمدة من الشعر  أم الكرمي واحلديث النبوي الشريف،
والنثر واخلطب، أو مستقاة من األمثال واحلكم واألقوال 

1391، حلوايل "ف عصور الثقافة العربيةاملأثورة من خمتل 
علما من فرسان الشعر والقول عدى من مل حيتفظ هلم 

  .الزمان باسم

وأمجل ما أختتم به هذه الكلمة اليت اخترا  
مبناسبة صدور ترمجته لتهنئة األستاذ علي القامسي 

  : ومعجم االستشهادات، فقرة من مقدمته وهذه هي

    "  ال تنظر إىل من قال وانظر إىل ما قال""
  )علي بن أيب طالب(

قال    وغاية سعي العاملني اية إقدام العقول ع
  ضــــالل

سوى أن مجعنا  ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا
  فيه قيل وقالوا

  "لدين الرازي فخر ا             

منذ أربع سنوات ونيف وأنا أطوف يف حقول "
، وأجتول يف بساتني آدابه، وأتـرته يف ّالفكر العريب

حدائق أشعاره، وأمعن النظر يف منثور أزهاره، مث أقطف 
أروعها منظرا وأزكاها أرجيا، فأمجع الورود اليت فاح 

ورة عبريها حىت تناقلته النسمات العليلة إىل الوديان اا
والسهول املتامخة، ليسر به األصحاب ويرتاح له اخلالن، 
وألتقط الزنابق النادرة األلوان، اليت يبحث عنها أهل 
الفن السامي وذوو الذوق الرفيع، ويتبارى يف مضاهاا 

  .عباقرة املصورين ويتنافس يف رمسها جهابذة الرسامني

منذ أربعة أعوام ونيف وأنا أغوص يف حبار   
أجتين الآللئ الثمينة النادرة : ، شعره ونثرهّعريباألدب ال

اليت تتمناها أترف احلسناوات، وأنتقي الدرر الفريدة 
الفاخرة اليت تشتهيها أغىن اجلميالت، وأقتلع املرجان 
الباهر الذي ينشده أمهر الصيادين وببحث عه هواة 

  .اجلواهر النادرة

وبعد هذا وذاك أنظم تلك األزاهري وأرتب تلك 
واهر يف معجم فريد من نوعه، رائد يف ميدانه، يقوم اجل

على االستشهاد والتمثيل واالقتباس، ألضعه بكل عناية 
وأناة، وبكل فخر واعتزاز على رفوف مكتبتنا العربية 

  ."الزاهرة، هدية حمبة ورمز والء للغتنا ايدة

هذه هي الفقرة األوىل من مقدمة الكتاب، مجيلة 
يفة التشبيه والتمثيل، وهي مدخلٌ السبك والصياغة، لط



 

عـنوانٌ على الداخل، ومنها يبدأ القارئ الكرمي الذي 
أضع بني يديه ترمجة مجيلة وكتابا رائقا مفيدا،  يريد 
صاحبه أن يقرأه الناس ويضيفوا إليه، فقد أصبح ملكا 

  .  هلم ولألمة العربية

قراءة ممتعة، وسالم من اهللا على القارئ واملؤلف، 
أفتخر بأن أكون أول من محل إليه اهلاتف، عندما الذي 

يف اللحظة اليت كنت أكتب غاب عين استشهاد شعري ،
ره الصحيفة، فطلبته منه ومدين فيها مقاال مستعجال تنتظ

  . ه على الفور ودون تكلفة هاتفية تعدب

  
                                          
    

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

  دور ومكانة معجم االستشهادات يف
  ّدعم صناعة املعجم العريب

  

  )*( عبد الغين أبو العزم. د 
  

أود يف إطار هذه احللقة الدراسية اخلاصة 
للدكتور " معجم االستشهادات"بتقدمي الكتاب القيم، 

أن أبرز خاصيته املتفردة بالنسبة  ،علي القامسي
جم ما، سواء عندما يكون بصدد إجناز مع للمعجمايتّ
للمراحل التعليمية أو للثقافة العامة، إذ  ،كان موجهاً

من الشروط املعجماتية ضرورة البحث عن 
اب واألدباء، وهو بذلك مدعو إىل تاستشهادات الكُ

استحضار مراجع ومصادر أدبية ودينية وفلسفية 
وعلمية لكي يتمكن من جرد مفردات املداخل داخل 

احلاجة، ولتساهم يف إيضاح  سياقاا، إليرادها عند
معجم ال يتضمن  املعىن الرتباطها به، وألن أي

استشهادات فهو كما يقول فوليتر عبارة عن هيكل 
يابس فاقد حلرارة احلياة عظمي.  

رب معجم االستشهادات تعمن هذه الوجهة، أَ
مادة لغوية ثرية مهيأة لالستعمال والتوظيف ميكن 

  .وافراً تغالالًأن يستغلها اس للمعجمايتّ
ف بأنه كتاب يضم إذا كان املعجم يعر

 ألفبائياً من املفردات اللغوية، مرتبة ترتيباً رصيداً
يضاف إليها معلومات عن معانيها ونطقها وهجائها 

فإن ما يعطيها شحنة قوية، وطاقة وموقعها النحوي ،  

يوية هو إيراد السياق الذي ترد فيه، وهذا ما حيدد ح
  .ملعىن بامتيازطبيعة ا

ال شك أن معاجم االستشهادات حتتل درجة 
متميزة، ملا تشتمل عليه من موضوعات خمتلفة، أو مواد 

جمال من جماالت املعرفة،  خمتارة هلا طابعها اخلاص يف أي
اجلاد الذي أجنزه الدكتور علي  وما مييز العمل العلمي

إذ  ،تيةأنه خضع للمعايري املعجما ،بكفاءة عالية ،القامسي
  :يضم 
شواهد نثرية وشعرية منتقاة من أمهات املصادر  -

التراثية تعترب مراجع أساسية يف جماالا األدبية 
  .والبالغية والعلمية

  .شواهد حتكم يف انتقائها الشيوع والشهرة -
، أحكام وأمثال وأقوال شواهد ذات طابع مقواليتّ -

  .سائرة ومسكوكات متواترة
  .بائياًفأل شواهد مرتبة ترتيباً -
  .تذييل الشواهد بأمساء مؤلفيها -

أعاله عمل  ،كما أشرت ،تساعد هذه املعايري
، وتسهل عليه البحث يف مظان املصادر، إذ املعجمايتّ

تضع أمامه باقة خمتارة من االستشهادات ما عليه إال أن 
للعديد من مداخل رصيد  ينتقي منها ما يراه مالئماً

 مجعية الدراسات املعجمية بالرباط (*)



 

النقص الذي يشوب أغلب  إن، إذ عجمه اللغويم
املعاجم العربية احلديثة هو خلوها من استشهادات 

، ويف األدباء والكتاب، وما يرد منها يكون موضوعاً
أحسن األحوال يقدم كأمثلة توضيحية أو سياقية ال 
تؤدي ما يؤديه االستشهاد عندما يقدم بصيغته البيانية 

  .ومكانياً حبه، زمانياًاسم صا واألسلوبية حامالً
كان اهلدف األساس من معجم  اإذ

يرمي إىل تقدمي  ،للدكتور علي القامسي ،االستشهادات
عرب العصور من خالل غرر  خالصة للفكر العريب

بالغية وبيانية وأمثال وأقوال سائرة وحكم متواترة يف 
خدمة بالغة يف جمال  جماالت احلياة، فإنه يقدم أيضاً

جم احلديثة اليت هي بأمس احلاجة إىل إجناز املعا

ا تعكس التطور اللغويحلياة  االستشهادات األدبية لكو
  . األمة

األمهية  لقد كان الدكتور علي القامسي واعياً
اليت يكتسيها معجم االستشهادات، إذ ال تقف فقط عند 
عرض القيم االجتماعية واألخالقية للمجتمع وكما 

كما أشار إىل ذلك بوضوح  ،عربت عنها أمسى العقول
صورة عن تطور األساليب  يف مقدمته، بل تقدم أيضاً

عرب العصور، وذلك يف أفق إجياد صورة تكاملية بني 
إذا ما "معجم االستشهادات ومعجم اللغة يف حالة 

اشتملت مداخل هذا األخري على الشواهد التوضيحية 
  ".األصلية بصورة مطردة

  
  



 

  

  " معجم االستشهادات "املؤتلف واملختلف يف 
      

  )*( وينعبد احلميد العبد. د
  

                                                           
    مكناس -كلية اآلداب   )*(

ست سنوات من التطواف يف حقول الفكر العريب ،
والتجوال يف بساتني الفكر والغوص يف حبار األدب العريب 

ـ   شعره ونثره، أمثرت معجماً يف مكتبتنـا   ريليس لـه نظ
وبراعتنـا   ،املعاجمة روفني بعشقنا لصناععالعربية، وحنن امل

 .يف  صوغها وترتيبها

أجل، تراثنا العريب زاخر يف ميدان التأليف املعجمي 
بصـحاح   ، ومروراًللفراهيدي"معجم العني " من  فابتداًء

اجلوهري ومنجد  ولسان ابن منظور وحميط الفريوزابادي
لويس معلوف واملعجم الوسيط، ووصوال عنـد املعجـم   

العريب العربية للتربية والثقافة  ةالذي نشرته املنظم األساسي
ة آيـة يف  فجند معاجم كثرية يف ختصصات خمتل ،والعلوم
ثار واآلداب واإلحصـاء  ل علوم اآلمان، تشتقواإل ةالرباع

ها مـن  رياإلعالم واالقتصاد والبترول والبيئة وغوواإلدارة 
ا الكم اهلائل من املعـاجم  ذوالغريب أنه وسط ه. العلوم
 نصـادف معجمــاً  لفـة األنـواع واألغـراض ال   املخت

أنه توجد معاجم كثرية مـن هـذا    لالستشهادات، علماً
قائمة مستخرجة "يتضح من  إذالنوع يف اللغات األخرى 

من بنك املعلومات يف جامعة إنديانا بلومنغتون أن تلـك  
مـن   معجماً) 640( نياملكتبة تتوفر على ست مائة وأربع

املؤكد أن هذه القائمة التضم  معاجم االستشهادات، ومن
مما يعـين   )1( "عاجم االستشهادات باللغة اإلجنليزية ممجيع 

 ).2(" مل تزل احلاجة قائمة إىل أنواع عديدة من املعاجم "أنه

ه املسألة فقام بتأليف ذامسي هلقانتبه الدكتور علي ال
ات، فحاز بذلك قصب السبق وشرف دشهاتمعجم لالس

 .الريادة

 ناذيف إطار املعاجم املختصة، إذا أخجم املع جيندر
، ألنه معجم لتوسع داليلّ بعني االعتبار خضوع مصطلح

 هو االستشهادات ومرتب ترتيبـاً  معيناً اول موضوعاًنيت
ـ استوى على ). عالمات(ومعزز بوسائل بيانية  معيناً ا م

إىل جانب احملتويات  ،احتوت ةيقرب من سبعمائة صفح
 يفقاربت األربعني صـفحة و ) اًدمتهي(مقدمة  ،والفهارس

قبل أن نفصل احلديث عن  و. اللةدأكثر من معىن و كذل
 يفشـكاالت، نرغـب   وإ املقدمة وما تطرحه من قضايا

 .الوقوف عند العنوان

مفاتيح الكتب عناوينها فهي املرآة الـيت تعكـس   
زالوا يتفننون  لك كان املؤلفون وماذل ،حقيقتها وجوهرها
، لفت انتباه القـارئ وتشـويقه أوالً  يف صوغ عناوينهم ل

. حملتوى الكتاب ومضمونه ثانيـاً  خمتزالً اًروإلعطائه تصو
وقد صاغ املؤلف عنوانه صياغة واضحة ال إام فيـه وال  

. يف التأثري على املتلقي ه وردو هألمهيت همن إدراكاً ،غموض
ـ  ،عوض قاموس ،واختار مصطلح معجم  ةرغبة يف الدق
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أنه سـبق أن قـام    علماً ،املصطلحي لالضطراب ياًدوتفا
 رفـة االسـتعمال العـريب   عمل ةموضوعي بدراسة إحصائية
" لفظي "وتبني له أن " قاموس "و "معجم "املعاصر للفظي 

مترادفان يف االستعمال الشـائع، وأن  "قاموس "و "معجم 
 ،عليهـا  )معجم(مصنفي األعمال املعجمية يفضلون اسم 

إدراك األغلبيـة حقيقـة أن    ولعل هذا التفضيل عائد إىل
هي الكلمة األصلية يف اللغة العربية وأن كلمـة  ) ممعج(
 ).3( ." أو بتوسيع املعىن ستعملت جمازاًا) قاموس(

فيما يتعلق باملقدمة نالحظ إسـرافها يف الطـول   
األمـر جـاء    مقارنة مع معاجم أخرى، وال نعتقـد أن 

 دفة ألن املؤلف حني وضع معجمه وضعه من موقفاصم
علـى   املتمرس والعامل باملعاجم وأنواعها وطرق وضعها،

هو متخصص يف علم ف )4( ،حد تعبري الدكتور حلمي خليل
هود ـا يف جمـال   شاملصطلح وعلم املعجم وله خربة م

ه اخلربة هي اليت حفزته على وضـع مقدمـة   ذه. الترمجة
ع مقدمة لعمله لو مل ضونعتقد أنه ما كان لي .لك الطولذب

إطار نسق حمكم، ألن أي معجم يفقد طبيعته  يف اًيره مبني
يقدم لـه   شيئاً النسقية ال يفتتح مبقدمة ألن مؤلفه ال جيد

 )5( .معجمه أو يؤخره

ليات وات واآلدوعة من األمحتتوي املقدمة على جم
املسعفة يف قراءة املعجم وهو ما ساعد، ويساعد، الباحثني 

ـ    ثـارة كـثري  وإعلى عقد حوار معـه   لة ئمـن األس
من أن خيتلط األمر على القارئ يف  وفاًخف. واإلشكاالت

فهم معىن االستشهاد قام املؤلف بعرض مفهومه، وبيـان  
يف األدب العـريب وحتديـد مـواطن االئـتالف      مكانته

منه بـأن   إمياناً ،واالختالف بينه وبني مصطلحات أخرى
املصطلح يرتبط مبفهوم حمدد، وأي خطأ يف حتديد معنـاه  

تربز جبالء  ةن املقدمإ.  فساد يف التصور واملفهوميؤدي إىل

أو  عينة أو تيار فكـري مأن املؤلف مل يكن حبيس نظرية 
ارف عديدة ألنه كان على عمعرفة بعينها، بل انفتح على م

وعي بأن االنفتاح على جماالت املعرفة من شأنه أن يفيـد  
وقد ساعده . )6(تهضاءوإيف الكشف عن جوانب املوضوع 

اتصاله مبصادر اللغة واألدب يف املاضي واحلاضر  لكيف ذ
وهو املعـروف بكثـرة قراءاتـه     هاعلى اختالفها وتنوع

 .اباته وسفره الدائم وترحاله املستمرتوك

إن تنوع ثقافة املؤلف وغزارا أسـهمت بشـكل   
كبري يف مجع وترتيب استشهادات تنتمي لعصور عديـدة  

فاملادة . فةلينات خمتية ذات تلوروفكة وحقول معرفية وأدبي
أو  ال تتشكل من عصر واحد أو لون أديب ماملكونة للمعج

يـات القرآنيـة   باإلضافة إىل اآل ،معني بل تتألف يفكر
من األمثال السـائرة   ،الشريفة ةث النبويديالكرمية واألحا

صوص النثريـة املـأثورة   نواألبيات الشعرية املشهورة وال
عة االنتشار ذائ ةية ومكتوباملستقاة من مصادر معرفية مسع

ويف ذلك عالمة على حرص املؤلـف علـى أن تكـون    
االستشهادات املتضمنة داخل املعجم متداولة بني الكتاب 

إن االستشهاد ال ميكن أن يضـمن  . والقراء على السواء
ورقة حضوره داخل املعجم إال إذا أثبـت وجـوده يف   

ـ  دائماً االستعمال، وجنح يف أن يكون جزءاً يف  راًتمومس
 .لغة احلديث والكتابة

دمتـه  قمن بني اإلشكاالت اليت أثارها املؤلف يف م
ات دمـن معـاجم لالستشـها    قضية خلو التراث العريب

أوربا، وحـاول أن جيـد    يفبالشكل الذي وجدت عليه 
 د بتاتـاً دبول بعضها وال نترقد يف دنتر وأسباباً لذلك علالً

 ععن هذا النـو  دمياًصرف العرب ق يف اعتبارآخرها سبباً
باحلاجـة إىل معجـم   " أليف، وهو عدم شعورهمتمن ال
بسبب وجود كتب أدبيـة رفيعـة    ،ات شاملداستشها
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املستوى متقنة الصنعة تؤدي نفس الوظيفة اليت تقوم ـا  
توخى عني األهداف اليت ترمي إليها وال ختتلف تاملعاجم و

مـايل  الكتب األ هعنها إال يف طريقة عرض املادة ومن هذ
ـ 285ت (د والكامل للمـرب  )هـ356-288(للقايل  ) هـ

ـ  328 -246(والعقد الفريد البن عبد ربـه   وأدب ) هـ
7(.)هـ 450ت ( الدين والدنيا للماوردي( 

ارها املؤلف يف املقدمـة مسـألة   ثمن األشياء اليت أ
اجلمهور املستهدف من لدن هذا املعجم، ونالحظ أنه أي 
املؤلف استهدف فئة عريضة من القراء مـن مسـتويات   

ـ إن أي قارئ مه ،واحلق ،تلفةت خموختصصا ا بلغـت  م
ثقافته وكيفما كان نوع ختصصه يف حاجة ملثـل هـذه   

لد وتتناسل املعاجم ألن العلوم متفرعة ومتشعبة، وهي تتوا
تذكر ما قرأناه واستحضاره  باستمرار ومن الصعب جداً

ـ . ي بلغ فيه التوتر أقصاهذخاصة يف هذا الزمن ال ن إن م
لل صعاب الكاتب واخلطيب مبده ذي أن مشأن هذا املعج

باالستشهادات اليت يرغب فيها ليعطي خلطابه قوة اإلقناع 
 .وبراعة اإللقاء

ف يف املقدمة وانعكست من املسائل اليت أثارها املؤل
يف املعجم تنوع املصـادر واملراجـع   جداً بشكل إجيايب، 

فيكفي القارئ أن يتصفح املعجم أو يعـود إىل فهـرس   
ليس له مثيل يف أمساء الكتاب الذين  املؤلفني ليشهد تنوعاً

وتيارات  وسيالحظ أم ينتمون إىل ثقافات ،ادهمممت اعت
ينة وينحدرون من بلـدان  لون يف ميادين متباتغخمتلفة ويش

أن ال يستشـهد   ،مثالً ،عربية عديدة، فقد جرت العادة
إما جلهل بتراثهم أو ألسـباب   ،أهل املشرق بأهل املغرب
 .أخرى ال جمال لذكرها هنا

ي، وذكر متوقف املؤلف عند ظاهرة الترتيب املعج
الترتيب املختلفة الـيت   أجريت حلصر ضروب"أن دراسة 

وق اخلمسة فوجد أا ت املعجم العريباستثمرت يف صناعة 
 عاجم االستشهادات املوجودة فعالًمولكن  )8(" ضرباً عشر

، والترتيب حبسب الترتيب األلفبائي: ثالثة وهي تتبع طرقاً
وقد التزم يف معجمه ترتيبـاً . املؤلفني والترتيب املوضوعي 

 رتبت فيه املوضوعات وفق ترتيـب ألفبـائي   موضوعياً
فعـل   وخـرياً . األوىل يف تلك االستشهاداتللكلمات 

إننا . ا الترتيب ألنه سهل االستعمالذاملؤلف حني اختار ه
يف عصر غزت فيه املعلوميات مجيع البقـاع واألصـقاع   

على كل ثقافـة تريـد اللحـاق وختشـى      وصار لزاماً
، ليت حيتمها التطورا )9( ةملنطق السرعرضخ االنسحاق أن ت
رك وقـد أد .  بد من الوضـوح ه السرعة الذولتحقيق ه

معجمـه يف وضـوح    جالدكتور علي القامسي هذا فأخر
مـن إعمـال النظـر السـتنباط      وبيان يستلزمان قليالً

إال أنه ومن باب املوضوعية نشري . الذي نرومه داالستشها
يطرح  ،وبرغم حسناته الكثرية ،إىل أن الترتيب املوضوعي
استحالة حصـر   ،مثالً ،من بينها ،العديد من اإلشكاالت
عـني يف إطـار   م تصنيف استشهاد ةاملوضوعات وصعوب

وميكن أن نتمثل . ز ذلك يف املعجمروقد ب ،موضوع حمدد
بن الشريد وضعهما علـى   بن عمر ببيتني شعريني لصخر

 :رأس االستشهادات املندرجة يف موضوع األم

    أرى أم صخرالمتل عياديت 

 وملت سليمى مضجعي ومكاين   

    أخشى أن أكون جنازة وما كنت 

 عليك، ومن يغترباحلدثان

ين البيتني ميكن أن يستشهد ما ذوحنن نرى أن ه
يف مواضيع أخرى هلا صلة باألمومة كالوفـاء واحلـب   

س الشيء ميكن أن نقوله عن موضـوع  فون.. واإلخالص
الشجاعة فقد أورد املؤلف استشهادات قد تصلح ألغراض 
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صلنا على عدد غري متنـاه  أخرى ولو سايرناه يف جه حل
 .من االستشهادات

هي أهم العناصر اليت تناولتها املقدمة وهي يف  ههذ
وسيالحظ القارئ .  جمملها تسعى إىل تذليل قراءة املعجم

ل جمهود من أجل متثـل مـدى   ذأننا لسنا يف حاجة إىل ب
إذ جنح املؤلـف يف   ،االنسجام احلاصل بينها وبني التطبيق

  أعطى لعمله كـثرياً  ليت صرح ا التزاماًالتزام اخلطوات ا
 .من التماسك

إن هذا املعجم حيتوي على كثري من مالمح التقليد 
يف إيـراده   والتجديد، فمظاهر التقليـد فيـه تتجلـى   

تنتمي حلقول معرفية خمتلفة، واعتمـاد   ةشهادات قدميتاس
أما عالمات التجديد فجلية . األلفبائي تيب املوضوعيرالت

نها مثال عدم االقتصار على مؤلفني من املشرق واضحة م
 .أو االنغالق داخل دائرة زمنية معينة

" معجـم االستشـهادات   "قمنا مبقارنة سريعة بني
فرنسيني األول صدر عن  للدكتور علي القامسي ومعجمني

معجم استشهادات العـامل  "بعنوان  Robertؤسسة روبري م
 ملـؤلفني ينتمـون  أسهم يف تأليفه مجاعة من ا )10(" أمجع 

والثاين  ،رفية متنوعةمع لبلدان خمتلفة ويشتغلون يف حقول

معجـم  " وهـو بعنـوان    Pierre Rippert ألفه بيري ربري
 :واستخلصنا ما يلي )11(" الفرنسية االستشهادات

االستشهادات الصادر عن مؤسسـة   مصنف معج
التصـنيف رتبـت    وداخل هـذا  ،روبري حسب البلدان
وقـد روعـي يف اختيـار هـذه      ،ياًاالستشهادات زمن

كما أن واضعيها . االستشهادات عنصر الشهرة والذيوع
قاموا بتوثيقها حريصني على ذكر صاحبها واملصـدر أو  

وهو األمر الذي مل يتنبـه إليـه    ،ي ذكرت فيهذال املرجع
حيث إنه كان يورد االستشـهاد   ،الدكتور علي القامسي

 .درهون أن يشري إىل مصدويذكر صاحبه من 

فقد صنف حسب املوضوعات  ،ربري أما معجم بيري
الطـرف عـن    إال أن مؤلفـه غـض   ،ورتب أجبـدياً 

 .االستشهادات احلديثة

من خالل هذه املقارنة السريعة يتبني أن الـدكتور  
اجلهد . تأليف معجمه يف مضاعفاً جهداًبذل علي القامسي 

األول يتمثل يف النهوض بعمل كان من املمكن أن يشترك 
يه مجاعة من املؤلفني، واجلهد الثاين يتمثـل يف إحاطتـه   ف

 .ات تنتمي لعصور خمتلفة ومتعددةدباستشها
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  مظاهر االقتباس يف املنظوم من املعارف العربية

 "معجم االستشهادات"ن خالل كتاب م
 

 )*(كروممحد أ .د

ه فالذي ألّ "معجم االستشهادات"يعترب كتاب 
 يف إطار النهوض داًيجد زداناًم يور علي القامستالدك

ية ، كما ثباملادة التراعالقتها يف  ةية للغة العربيفبالروافد املعر
مضمونه غطت ية اليت قة النسقيف الطري جديداً رب مسلكاًعتي

أن تؤتى إال  لَّثة قية حديقعاب املادة املصطلحية بطريِيف است
ة  يف تلفوتراكماا املخ العربيةاللغة عند املمارس لعلوم 

 .ةفيارخيية ومناذجها املعرتا السريور

دوره يف حتديد  ىال خيفن املعاجم موهذا الضرب 
املرتبة يف ظل شبكة معجمية تسعى  للكلماتة ليالدال األبعاد

. تباسقالستشهاد والتمثيل واالاوم على تقإىل حتديد منطية 
رة ذافة املتجقى الثلطالع الواسع عوهو جهد يقتضي اال

للمعارف، والوقوف عند درجات التحصيل للمعاين اليت 
 .والبيانوق ذحيتاجها ال

د بدأ ققامسي ال يالباحث الدكتور عل نشك أوال
اجه الباحثون يف معارف تحي ميط هذا املعجم مباتنرحلته يف 

ه بالوصف عن عرب اء، ماعنعد جهد وبه فيخمتلفة، فأودع 
نذ أربعة أعوام ونيف وأنا أغوص يف حبار م": ولهقاملشوق يف 

رة اليت دالثمينة النا آللئأجتيب ال: رهثب العريب، شعره ونداأل
اخرة فرر الفريدة الدت، وأنتقي من الاوارف احلسنأتتمناها ت

ر الذي هالبا نلع املرجاقتت، وأيالها أغىن اجلميتشتهاليت 
 "رةالنادبحث عنه هواة اجلواهر وي ينهر الصيادمنشده أي

مل تالوصف مما اش اهلذ اًقزينه مطابختفجاء مجع هذا املعجم و
يد ديدة وطريق جفرعليه من فوائد ومبا تضمنه من منهجية 

 .ع واالبتكارابديف اإل

 االستشهاد ومظاهر االقتباس . 1

 جامعاً اره مصطلحاًعتبموضوع االستشهـاد باإن 
ة  ممناسبة ها املعريف، كان تنميطملا ميكن أن نسميه بال

ة يف رصد قيقا النظرية، دمصطلحية غنية يف معطياملقاربات 
لك جند يف هذا املعجم ذل. قات واملناسبات االستشهاديةالالع

. ةناقشل واملية بالتمثنيض قضايا نظرية غعرل ياًهتوجي مدخالً
ها القتع ىلإفطن تما ياليت قلَّ ،تباسقمظاهر اال لولع

كانت من القراءات  ،هادات يف التراث العريبشباالست
 .واد هذا املعجممة اليت ينبغي استثمارها ضمن ياطتنباالس

عجم مكما وضحه  ،باستهوم االقففم
هوم فع مميم املتداخلة هعترب من املفاي ،اتاالستشهاد

د استعمل هذا املفهوم، يف التعبري عن فق. ستشهاداال
السارد أو  ة  حيتاج إليهايادة معينة يف صورة متثيلممعطيات 

اليت  تاداتشهاالسالل املعاين من خاألديب يف تقريب 
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هلذا اإلجراء املستعمل ن وكأ. العلومبادئ مو قحتملها طرائ
 املتميز للمعارف ريالنظمية، يسعى إىل التعب يف العملية
اس يف ضبط قييقتضيه ال يماج الذذاالن ضمن منط ،والعلوم

قد االستشهادات عجم ملك، فإن ذل. هامكاإحالشواهد و
يف العملية إىل معرفتها  مظاهر االقتباس  اليت حيتاجوضح 
ة اليت حيصل ا التراكم املعريف يية واالستداللدهاشاالست
ا مية وقاملنط تاملنظوم املعريف العريب حسب الدالال داخل
 .هتقتضي

تشترك  اًمفهوماره عتببا" اساالقتب" ماهيةيد تحدف
يل ثوالتم ح والتضمنيتلميم أخرى كاليه مبفاهدتما
ع هذه املصطلحات يف مراكه تجلى اشتهاد، ويتشسواال

لك جند ذل. د به يف اخلطابيستشه ذيال الاالستعمنوعية 
هادات تشعجم االسمة التأليف يف عيونيز متاألوىل اليت امليزة 

ن القرآن الكرمي، منت للشواهد مارة عن عبأن املادة  
ريف، واألمثال السائرة، واألبيات شال يث النبوديواحل

قد  يت، والنصوص النثرية املأثورة، الالشعرية املشهورة
اته، ب يف كتابت، أو يضمنها الكايستعملها املتكلم يف أحاديثه
ورد موهو إشارة إىل . صيصتنويضعها عادة بني أهلة ال

ة ميعلقبسات ن مم هتتاجه الباحث واملحيالطلب الذي 
الذي س ا يف املواطن املطلوبة وهو الدور األساشهد يست
الذي يضطلع االقتباس فمفهوم . ستشهاداتعجم االمرومه ي

طلب تعار لسالنار، مث ي شعلة منهو الوس بطلب الق:  مبهمة
ع املفاهيم مرك يشت (1) ماًعلنه مت تبساق: العلم فيقال
ا تتضمن معىن األخذ واالستفادة والتمثيل وهو األخرى أل

بس لغة  هو النار أو الشعلة قال :بن منظور بقولهااه عن لذيا
فأقبسين أي  س قبساًأقب ت منه ناراًقبس: اليقن النار، وم
  .(2).استفدته يأ نه علماًمست تب، واقنه ناراًماين طأع

ني ثإىل أن الباح يعلي القامسدكتور ار الشوقد أ
ديب قد دققوا الفوارق الداللية مني بتراث العرب األتوامله

. ةيف إطار أبعادها االشتقاقي هلذه املصطلحات خصوصاً
فذكر أن " التضمني"و" االقتباس"يين بني وحيث ميز القز

وله تعاىل قيدمج  أن العلى  ،خيص القرآن واحلديث: األول 
، والثاين خيص الم اآلخرينلم بكسيه وعله صلى اهللا كالمأو 
ن ع" قتباساال"ي وقد ميز أبو البقاء الكفو (3).رعشال
بأن : لكذو االصطالحباس من حيث االقتمميزا  "لميحتال"

اب تمه كلمة أو آية من آيات الكالكلم إىل كتيضم امل
نه م نوحنوه، فما كا" قال اهللا"ه فيقول ي العزيز خاصة بأن ال

واألصحاب، آلل يف اخلطب واملواعظ ومدحة الرسول وا
سائل را كان يف الغزل والمو ؛قبولم وولو يف النظم، فه
ا نسب إىل اهللا م قلن ينممونعوذ باهللا  ،والقصص فهو مباح

أما . عرض اهلزلميف  يعاىل إىل نفسه، أو يضمن اآلت
باس جبملة األلفاظ أو قتااليب منه إال أن قر فهو" لميح تال"

 (4).ةيسريظات فكون بليح يمتلببعضها، وال

حسب هذا  ،اساالقتبمن هذا النص يفهم أن و
 يويث النبد واحلميرآن الكرقيف ال يكون إال ال ،يالرأ
نهما ومن سائر كلمات مح قد يكون تلميوال. فيالشر
 نا جند أنهو. لكذن شعر ورسالة وخطبة وغري م سالنا

بني هذه املصطلحات يف كيفية شتركة السمات امل
. قامية اخلاصةامل هرب يف املظادياالستشهاد اليت يستعملها األ

ة االستعمال هلذه عيأن التمييز يقتضي بيان نو يأ
يف ي بني االستعمال العاد شتراكيف إطار اال ،املصطلحات

  .كالم مقدسما هو فيتعماهلا ساملنثور واملنظوم، وبني ا



 
 
 
 
 

 

راك يف املادة املصطلحية  جند تشاال تن معطيامو
باس تصطلح االقد مماتباء يف اعد واألتمني املهبني الفاًاخت
 اًفيمعر ناقالًماده عتعارف، ويف اامليف نظم  شامالً اًفيمعر طاًمن

من عدد روافده ك من القدماء افهن. بعض العلوميات ملعط
يف ية صياغاحلاصل يف املظاهر المن التشابه  القاًانط ،ومعانيه

مات العلوم مقديف  ميأن يف املنظوم املتراشكما هو ال ،عبريالت
يستعمله هو نوع ذي ريق يعترب النظم الفوهذا ال. ومسائلها
يف تعاىل داع قول اهللا إيداع، كيمثيل والبيان واإلتمن ال
ول ق حكاية عن اىلوله تعق، كقنيل املخلواوقأت حكايا

 اَءمالد كفسيا ويهف دِسفْي نا مهيف لُعجتأَ: قالوا : ( ةالئكامل
ونحن نسببِ ححمدك وقَندلَ س30: البقرة، اآلية ) (ك(. 

مني مياثل ري أن التضثابن األ ين رأمظهر ي كما
، فقطورثم املناليشمل الشعر والك وذلك ألنه ال ،االقتباس

رب عتوا. بوية آين واألخبار النقرالنص ال وإمنا يشمل أيضاً
سم إىل ينق ،هادتشمن حيث االس ،نيمصطلح التضم

هو أن  ،واألول. الكلي والتضمني اجلزئي نيالتضم: قسمني
فهو أن تدرج  ،اينثوأما ال. ية  واخلرب جبملتهماتذكر اآل

 .نهم جزءاًالم فيكون بعض اآلية واخلرب يف ضمن ك

وهو  ،هاتفات فيلوااللكن ما ميكن أن يثري النظر 
 حيملها يتالرسالة ال ة التواصلية بنيياحلاصل يف العملاقد التع

 نا جند بأهنالشاهد واألغراض اليت يقصدها املقتبس و
عجمية مباس يتضمن صناعة تقباالالقته تشهاد يف عساال

اء نتقالنسقية يف اال تج وآلياينيات التخرقترتكز على ت
لي ك أن اختيار الباحث الدكتور عرا ندهنو. تمثيلوال

ملعجمه كان من باب تغليب  واناًلالستشهادات عن يالقامس
ة اخلزن يسع ملصطلحات أخرى يف عملتتاملادة ومشوهلا ل

من حيث  ،شاهدىل أن الإ ةإضاف. ”Corpus“والتجميع 
  دداًتضمن جزالة  وفخامة، كما أَن هناك عي ،عناهمه وظُفل

ومنها شاره، توع الشاهد وانشيمن العوامل اليت تساعد على 
شكل ال التوفره على رصانة املضمون وأصالته، ومج

 (5) .تهسوسال

 االقتباس والداللة االشتقاقية للشاهد. 2

أن  ،يف معجم االستشهادات ،من املسائل اهلامة
حتت عناوين  ،ة منظومة يف ترتيب حمكمفيا املعريكون القضات

من خالله الشواهد املقتبسة يف منهج تظهر  ،ةعية فرعيموضو
مار ثوهو است. يف اشتقاقاته وبناء جذوره دقيق مرتب داللياً

من حيث  ،مهم يستفاد منه يف اإلطار العام للمعارف
أو ي ا يف نظم شعرغتهاوصي، وفوائدها، ونتائجها، هاتعريفُ

 مظاهرمن  ،فاد يف هذا البابتكما يس. صياغة نثرية حمكمة
ب، واملنطق، ده، والبالغة، واألالفقسائل م يف ،قتباساال

واحلديث، والتفسري،  ،ادقتصلك، واالفوالتصوف، وال
ن املعارف اليت استثمر الدكتور وغريها موعلوم القرآن 

حبث  وفقاًم ية مرتبة ترتيباًدمواد استشها سائلها يفي مالقامس
 تبسة يفقك املادة املاردإىل إالله م من خهتالباحث واملهتدي ي

 .املعجمية املناسبةدة شواهد منتظمة داخل املا

ا ملعجم عرض اليت  ،قتباسقة االيولعل طر
على  فويف الوق ،تبني عن طريقة حمبوكة ،هاداتشستاال

اقية اليت نظم ا قشتالداللة االالل ن خم ،قاقتشطرق اال
، )وق ر(و  ،)ق تو(لك مبادة ذولنضرب مثال ل. شواهده

 .)وق ف( ، و)وق ع( و



 
 
 
 
 

 

ور يف ذظم هذه اجلنت تيتلة الثجند األم
 :يةتاالستشهادات اآل

 ) : و ق ت(

  "تقطعه قطعك مل الوقت كالسيف إن" .1

  "الوقت ةضاعإإن عالمة املقت . "2

  : ويف النظم الشعري 

  خذ ما صفا لك فاحلياة غرور . 1

  والدهر يعدل تارة وجيور

    بادر فإن الوقت سيف قاطع

  مريوالعمر جيش والشباب أ

    واعلم بأن الغيث ليس بنافع  . 5

  ما مل يكن للناس يف إبانه      

  ) : و ق ر(ويف اجلذر 

  رزين إذا ما القوم خفت حلومهم 

  وقور إذا ما حادث الدهر أجلبا

  ): و ق ع(ويف اجلذر 

  ويعرف األمر قبل موقعه  

  فما له بعد فعله  ندم    

  ) :و ق ف(ويف اجلذر 

     رناالطريق إن مل تزيف قف لنا 

  الزيارة يف الطريق نصف وقفةٌ

فاملهتم باجلانب الصريف واملعجمي يستنطق يف 
الدالالت االشتقاقية اليت  منالشواهد املقتبسة شبكة منتظمة 

املعىن وتكثريه يف العملية التركيز يف اختيار تعتمد 
وهو مناسبة هامة للحديث عن قضايا األبعاد . االستشهادية

مظاهر االقتباس  من خالل ،االصطالحيةاالشتقاقية للمادة 
اره نواة عتباملوضوع ميكن ا وهذا. يف معجم االستشهادات
. تاشهادتمعجم االسالل من خ ،اسقتبتفجريية ملوضوع اال

يف إطار الدراسات اللغوية  تطبيقياً اره امتداداًاعتبكما ميكن 
ت الك أَن مصطلحذبشقيها التارخيي القدمي أو احلديث، و

ية املميزة فوائم التصنيقجاهز لل تعرب فقط عن جرد الالعلوم 
القات لنسق من الع منوذجأ لك العلوم، بل هي أيضاًتل

وفق العالقات املنطقية والداللية القائمة  ،أو املركبة  املشتقة
 .اًماحلقل املعريف عمو إىل مواضيع ختدمبني املفاهيم املفضية 

وضوع ميف  ،قاقيةولعل الوعي بأمهية الداللة االشت
من  ،املعجمية تراسادال تظهر يف ،س واالستشهاداالقتبا
ت املعرفية والقكرية والفلسفية اليت تم باملفاحلقول الالل خ

هم األبعاد فف. الئمةاملالحية وصياغة املفاهيم االصط
نب يبعد التصور من دائرة اهو جشتقاقية للمصطلح، اال

ن التمييز بني لك أذو. الشمولية إىل التخصيص والتدقيق
 االًجمله اللغة  خصصت أو ة يف املادثله ميا ،طلح وآخرصم
اكه إىل معرفة  أبعاده رها، حيتاج يف إداقيف اشتق تميزاًم

ور دهلا  االشتقاقية، إذا علمنا أن املادة خصوصاً. االشتقاقية
كل املعىن تشولة عن ؤ، وأا مساملضمونكل بشك الايف انسب
ا يف دقريبا ملاتولعلنا جند . يشارلول اإلدبامل يالعبار

ما في ،يالقامس يعل ورت أَوردها الدكليتالنماذج املميزة ا
ة فيسة من الشواهد املعرقتباملصطلحات املدالئل ن موضحه 



 
 
 
 
 

 

لعناصر هذه  ،ةييف إسناد املدلوالت العبارمادا اليت تظهر 
ن ممدة  تاملضمرة املس اإلشاراتإىل مجلة من  ،اموعة
يف قسمي الداللة  ملأتوهو جانب من ال. يها اللغويةمعان

يف اللسان العريب، اليت تم مببىن ولوازم الصيغة  االشتقاقية
اقية ملصطلحات قحينما منيز الداللة االشت فمثالً. ةفيالصر
االقتباسات اليت أوردها معجم املضمنة يف  ،اقيةور االشتقذاجل

ي العرض املنهجي يف يراع دقيقاً جند متييزاً ،االستشهادات
ع ماملادة،  حسب جذور ،دبية مقتبسةعرض نصوص أ

. درهاها ومصاياالستشهادات إىل قائلنسبة  يفيف عراجتهاد م
يف الصناعة  حاصالً نقصاً ىوهو الدور الشمويل الذي غطّ

املعجمية العربية اليت حتتاج إمناء الداللة االشتقاقية يف بناء 
 .الشاهد

  قية وإمناء املفاهيم قاالداللة االشت. 3

يف توليد املفاهيم له إن اعتماد الداللة االشتقاقية 
قصد توسيع اهيم املستعملة فللم يل أمهيته يف النماء االستدال

 .وماًماألفق االستداليل للمصطلح ع

تاج من حي ،تقاقيةعرب الداللة االش ،لكن مناء املفاهيم
رض للمادة راز طريقة العبوضع الضوابط وإ ىلإأهل اللغة 
م بإمناء تد اهقجند معجم االستشهادات  ،لذلك. املعجمية

اليت املختلفة عملية التجميع الل من خ ،قيةالداللة االشتقا
 يستعملها الناس يف خطبهم يتر اللغة الدمشلت أهم مصا

ارئ قباحث والاله إليتاج حيا مع مراعاة  م ،االممقو
صور، أن تذا اله يف إطار ،كما جند من جهة أخرى. املعاصر

يف مظاهر االقتباس  ،ت قد أغىن موضوعهشهاداتعجم االسم
اللغة "ب  ،ويف إطار إمناء املفاهيم للداللة االشتقاقية

اليت تبطن بداخلها مصطلحات للمعارف املنظومة " املختصة

 ،للملحقات وللفهرسة اآلفاق حتفت لفة، اليتتيف الشواهد املخ
ونرى أن هذا . لفةتخت املراكاتدوضع احلواشي واالسل بل
ميثل  ،املعجميةت يف إطار الدراسا ،ن التأليفموذج مناأل

 .تراثي عامعريف ومال جملنظام اللغة العام يف  عاماً إسقاطاً
ذين راض يدعمه النظر إىل الشكل والعبارة اللتوهذا االف

عصر ميكن أن ع ويف سلف مجهوره الواؤخياطب ما امل
  .يوصف بعصر االتصال

ية وإمنائها قاتقلة االشالدال عوضوم نجند أ ،كذاوه
معجم الل من خ ،املعارف يف نظم قتباس اال هريف مظا

من خالل التصورات  ،يتصل باملعطى النظري ،ستشهاداتاال
شهاد، ستواإلشكاالت اليت يطرحها موضوع مصطلح اال

ويف . يف القسم النظري من مؤلفه ،كما أشار إليه املؤلف
فق مع الباحثني املصطلحيني الذين يرون أن هذا الباب، نت

ن وضمنها اإلشكاال ،أي برنامج اصطالحي يواجه مشاكل
  : ن سيااألسا

ملواكبة احلاجة امللحة  ،عدد هائل من املصطلحاتتوفري  .1
بعبارات  ،إىل التعبري عن مفاهيم وتصورات جديدة

اصطالحية يوازي عددها عدد العبارات الذي توفر يف 
  .ت املتقدمةلغات احلضارا

أو  ،إشكال التقريب والشفافية بني اللغة العامة املتداولة .2
أو املختص، أو املعجم  ،املعجم العام واللغة املختصة

يبتعد التواضع يف  الاالصطالحي أو القطاعي، حىت 
بني  ،يابظل الذهاب واإلي، وحىت ويستغلقاالصطالح 

وإذا  ،(6)فاعالً قائماً ،صختجم املاملععجم العام وامل
 ،وعة يف اتصاهلا مبادة املصطلحنمتشكاالت كانت اإل



 
 
 
 
 

 

اليت االت شكفإننا نرى أَن أوىل اإل ،ةاقيوبالداللة االشتق
هو ما أشار إليه  ،يف إطار اللغة ،ينيتواجه املصطلح

القامسي بأن مجع املادة املعجمية األولية ور علي تالدك
ة أمر معروف للمعجميني املتمسكني مببادئ علم اللغ

 ،بيةدات أفار مؤليباخت التطبيقي، إذ يقومون أوالً
وغري  ،قابالت إذاعيةوم ،فيةصحمقاالت وخطب و

وفر يف هذا تتوينبغي أن . لك من املواد اللغوية الراهنةذ
اين موع املوضوعي واملكاين والزتنواصفات الماالختيار 
لة ممثكون تهادات أن شستريد هلذه االأإذا  ،كذلك
 . (7)لغةور العصجلميع 

يف  ،ها املؤلفرام ليتا فاألهدا نجند أ ،وهكذا
 تبعقد استو ،اقتباس نمصل به تموضوع االستشهاد وما ي

  نعتربهايتاقية القشتاالت املنهج املطلوب يف إمناء الدالال
باين يف موضوع النقل تيف هذا العمل، ويف ال مهماً عنصراً
ر الذي موهو األ. اء يف وضع الشاهدنتققنية االتمد تالذي يع

هاد شمبا أمسيه بأصول االست ،حيتاج إىل قدر كبري من املعرفة
الطالبني هلا وأطالت عيت الكلمات اليت أ عاينميف توليد 

ها، ليكون معجم االستشهادات عنعناءهم يف سبيل البحث 
 .اء كابده السابقونن عنعالحقني الىن أغ ديداًج كتسباًم
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  " معجم االستشهادات"قراءة يف 
    

  )*(  اليويب بلقاسم. أ

                                                           
    املغرب/ مكناس  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   )*(

 مقدمة 

أن أنوه بالعمل  ،يف مستهل هذه املداخلة ،يسعدين
. الذي يشكل الوجبة األساسية  للمائدة املسـتديرة  داجلا

الـذي أجنـزه   " االستشـهادات معجم "ب رمويتعلق األ
زال لقلمه أعظـم   الذي كان وال يلي القامسعالدكتور 

 حتـذاء ومنوذجـاً  الل مثالً ينهوامل ر، ولنبوغه العلميثاأل
واحـد مـن     "هاداتشعجم االستم"و. للعطاء والسخاء

ـا قرحيـة القـامسي     دتمال الفريدة اليت جاعمجلة األ
فكما يعلـم  . وعة ومتكاملةتناالت علمية مجم يفاألصيلة 
ـ هتماا يللقامس ،اجلمهور  "اللغـة "اجـات يف  تات و إنم

التربيـة  "و "افةقالث"و" الرواية"و "املعجم"و " حاملصطل"و
 ."والتعليم 

 "هادات شعجم االستم"لـصر خمتوصف  -1

صـفحة    684يف  قعفي" معجم االستشهادات"أما 
بة لبنان ناشرون الطبعـة  تر عن مكدن احلجم الكبري صم

ويتكون املعجم مـن إرشـادات خاصـة    . 2001األوىل 
ـ   دباستعمال املعجم ومق ني واحـد  مـة ومـنت وفهرس
 .معالخر لالللموضوعات واآل

) صـفحة  53حـوايل  (مة املعجم دبدأ املؤلف مق
" التمثيـل "مية حيث ميـز بـني  هييدات مفادحت غةبصيا

لف عدم ؤوبعد أن الحظ امل. "ستشهاداال"و "قتباساال"و
 رياًثوعلى الرغم من أن ك: استعماهلا حيث قال التفريق يف
ـ وع مـن اال ا النهذ لىعباء اليوم يطلق دمن األ  التعمس
ـ و يأ" شـهاد االست"اسم  اللغوي صـطلحات  متخدم س

ـ دترامكأـا  " االقتباس"و "ستشهاداال"و " لالتمثي" ات ف
املتخصصني يف تـراث العـرب    إنة واحدة، فاللذات د
ـ  16انظـرص (يفرقون بني هذه املصطلحات  األديب ن م
ريـف املصـطلحات   عخلص إىل إعادة ت، )قدمة املعجمم
 :ةثالالث

بقول سائر شهاد هو اإلتيان أو االست"":ثيلالتم"ف 
املـتكلم أو خـاطرة   الم لى كعر أو نثر عأو شل ثَمن م

ور ثالقول املـأ  نوال يشترط فيه أن يكو. ههنخطرت بذ
م املتحدث، وإمنا يـؤتى بـه   اللى كع اًهدل به شاثاملتم
يريد املتكلم التعبري عنه   ذيللشبه بينه وبني األمر ال منفرداً

 .) 17 ص رانظ(

 ماليستخدم للداللة على األخذ من ك: "االقتباس"و
تصار علـى  قاالودون بصورة عامة  راًثنو أ اآلخرين شعراً
" الشـريف   ن الكرمي أو احلديث النبويآاألخذ من القر

  .)18انظر ص (

  



   
 

 

يـل  ثعىن أعم من التممو ذفهو ": ستشهاداال"ا موأ
يـل أو  وقد يأخذ االستشـهاد شـكل التمث  . سقتباواال

 .سبقت اإلشارة كما "يهما املتخصصنييمعن يف االقتباس

ـ  ممث ع يت د بعده إىل حصر األغراض الرئيسـية ال
عجمية ما أغراض مإ يفه. استخدمت من أَجلها الشواهد

 هدمكانـة الشـا   هيـة مـربزاً  فقأو حنوية أو بالغية أو 
 "أنـه   حظاًاله وطرائقه، معهاد يف األدب وشيوشواالست
لفـة  تألغراض خم واهد قد مت حتقيقاًشدام التخسا نإذا كا
تباينة، فإن طريقة استخدامه كانت مإىل غايات  ووصوالً

  ).19ص " (واحدة تقريباً

لتوضيح معىن أو  ،موا الشواهدداستخ فاملعجميون 
. علـى عربيتـها وفصـاحتها    وللتدليل فاظ لاألمعاين 

ل دمي الدليقلت ،وا الشواهدماستخد ونغيوالنحويون والبال
رض هو ضبط القواعـد  غفكان ال ،ةاعدة مستخلصقى عل

ـ فقد عمـدوا إىل ال  قهاءفالأما  .لةثوإعطاء األم  ،واهدش
ـ باط األحكام التنلة الفقهية واسدلدراسة األ رعية مـن  ش

وا يف نالشريف، كما استعا ييث النبودن الكرمي واحلآالقر
 .عر والنثر العربينيشال هد يفالشواعن ذلك بالبحث 

اليت تستخدم مـن أجلـها    ،كر األغراضذوبعد 
 "عـن  يف املقدمة نفسها إىل احلـديث   قلانت ،الشواهد

ـ قـد فهو  "بدكانته يف األماالستشهاد و م اللغـة  دمي ق
النصوص اللغوية السابقة  واالستفادة من.. اإلنسانية ذاا

األفكار واملعاين وتداوهلا من جيـل إىل  تناقل لى عتساعد 
 ، وهذا مايطلق عليه النقاد حالياًخرآجيل ومن مكان إىل 

 ).22 ص" (ص تناصطلح الم

حبفظه  همفلَوقد اشتهر العرب حببهم للشعر وكَهذا 
كمـا   ، التمثيل واالستشهاد بهمثومن  ،وروايته والتغين به

ـ "  داعتربت االستشهادات وسيلة من أدوات الكاتب اجلي

 ب، تام اآللة فيه موفور احلظدري منقوص األغحىت يكون 
 ).23 ص("منه 

ناء بالشواهد ال يقتصـر  تويشري املؤلف إىل أن االع
صر النهضة عيف  ،ربيونغاء البأكثر األد"لى العرب، فقد ع

اإلغريقيـة   المن إمعان النظر يف األعم ،األدبية األوروبية
ـ تلفاظها كأن الشواهد الىت يزينون بع تينية حبثاًالوال ام اب

ذة تم األسـا هـت ا كمـا . "ؤلفاممويوشون بنصوصها 
، هدم باسـتخدام الشـوا  رافعام يفاحملاضرون واحملامون 

ـ وظلت االستشهادات تتمتع مبك داب ة مرموقـة يف اآل ان
امن عشـر والتاسـع عشـر    ثالقرنني الالل األوروبية خ

 .ينيالداملي

شـهاد  ىل مناقب االستإشارة ومل يفت املؤلف اإل
 فكر مـن ال " فبعضهم يعتربه ،ه لدى النقاد واألدباءثالبوم
" لـه   ةة من ال بالغغله، ورأي من ال رأي له، وبال رفك
ـ املكثر من االستشهاد كالطبل األجـوف  "و) ...( ال ع

بعضهم إىل جعله مـن  هب ما ذبين".  صوته وخف وزنه
وبينهما يرى املؤلف أن "م فنواعظأحسن أنواع الكتابة وأ

يزين ـا الكاتـب مقالـه    ثل حلية ال مت اتاالستشهاد"
عتماد يستطيع القارئ اال رجعاًملك ذعد كفحسب وإمنا ت

 ).27ص (شارة إليه ليه واإلع

ـ ستلك عرض املؤلـف طرائـق اال  ذوبعد  هاد ش
اإلتيان بالنص الكامل فيما يعـرف  : تباس وهي أوالًقواال
 أو بيتاً ية أو حديثاًآم البتضمني الك: اًنيثا ،"صيصتنال"ب 
: ، ثالثاً"نيالتضم"بادة عليه عوهو ما يصطلح  طراًسأو 

ة بكلمة أو كلمـتني  ملك أو إىل قصة معلوذاإلشارة إىل 
 يالذ "العقد": ، رابعاً"كتفاءميح واالتلال "فيما يعرف ب 
نثور حنو قول أيب نواس مم الر إىل نظم كعيعمد فيه الشا
األرواح (ليه وسلم لى عصلى اهللا ص يث النيبدملا نظم ح



   
 

 

) فتلر منها اختناكلف وما تئا تعارف منها امجنود جمندة 
 :بقوله

  جمندة إن القلوب ألجناد 

 وتأتلف وى  من را باألمر

  لف تمؤ فهوها تعارف من فما

 لفتخم فهو منها ركاتن وما

حيث يعمد  "العقد" عكس هو و" احلل : "اًخامس
األرض  يف" نه قول بديع الزمان اهلمداينّمر املنظوم، وثإىل ن
ويف النـاس واصـل إن رثـت    ك، اللظ تن ضاقإجمال 

 :حل لبيت معن بن أوس الذي يقول فيههو و" حبالك 

  ن رثت حبالك واصل س إالنا ويف

 دار القلى متحول عنويف األرض        

املؤلف ببيان طبيعـة معجـم    ينمة عدويف اية املق
وده وترتيب دصادره وحمارخيه وفوائده وتو اتداالستشها

ـ أسباب  موضحاً ،هادمو  د معجـم عـريب  دم وجـو ع
ن عدات اعجم االستشهملف تخي"وبذلك  ،لالستشهادات
وكتب املختارات األدبيـة والفهرسـت    ياملعجم اللغو

واملـادة واجلمهـور    ن حيث الغرضم ،الثاألمتب وك
ويتمثل غرض معجـم االستشـهادات يف   ". املستهدف 

ليهـا  ائنهج لنصوص أدبية مقتبسة، ونسبتها إىل قممعرض 
ف الغرض من املعجمني تتبـاين  الختال بعاًوت. رهادومصا
  .امهوع مجهورتنما ويدام

ـ بني دفتيـه كـل    شهاداتيضم معجم االست  ا م
ـ ن نسواء كا تمجيع املوضوعا يف يستشهد به فعالً أو  راًث

يفيد مجيع  هوو. شريفاًنبوياً  اًثأوحدي كرمياً ناًآأو قر شعراً
خلطبـاء  أو الكتابة بدءا مـن ا الم من ميارس صنعة  الك

ـ ذة والكتاب إىل الربملانيني والسيااتواألس يني فمعـدي  س
ب، كمـا يـوفر   اللفزية والطتذاعية والمج اإلااملواد والرب

ـ قاملعجم قراءة ممتعة ومطالعة شيقة جلميع املـث  ين ذفني ال
" صات العقول وبنات األفكـار الهم االطالع على خميه
  ).47ص (

ـ ا عن أسـباب  مأ ـ عجـم  مدم وجـود  ع  ريبع
جنـوح   ،من بني األسباب ،لفؤكر املذفيتشهادات لالس

: حيث يقـول  ،مولشالوخصص تإىل ال ةالصناعة املعجمي
ـ  ريإن ضخامة تراث العرب الفك" ام صـناع  تجعل

ها املتطورة يف أساليبها، جتنح تنهجيميف  ةمقداملعجمية، املت
شهادات م االستجإىل نوع من التخصص يف تصنيف معا

  .)45ص(

إىل سـبيل أيسـر    العريب اهتدى املعجمي"ولذلك 
يتجسد يف إنتاج معاجم استشهادات متخصصـة، مثـل   
كتب االقتباس من القرآن الكرمي، وكتب األمثال، وكتب 

تمثيل واالستشهاد، وهلم األبيات الشعرية املستخدمة يف ال
  ).45ص " (جرا

ف عن أنواع خيتلن كان إو ،تشهاداتومعجم االس
فهو يتفق معهـا   ،املادةيعة من حيث طب ،املعاجم األخرى

 ىإحـد شـهادات  بع معاجم االستتتو .نهج الترتيبميف 
 :التاليةالثالث الطرق 

  لفبائياأل بالترتي -

جم االستشهادات معمر يف دحممد بن أَيتبعه اي الذ
 يوالذ" الدر الفريد وبيت القصيد"رية املعروف ب شعال

 ياألول الـذ رف للح طبقاً ،ا يربو على ألفي بيتميضم 
إذ  ،ت كتب األمثال املنهج نفسهجكما . يبدأ به البيت
  .تبدأ بهذي حبسب احلرف ال ثالرتبت فيها األم



   
 

 

 نيفاملؤل برتيب حبستال -

على  ،يفألوع من التنا الهذيف  ،ويعمل املعجميون
 لترتيب املؤلفني ألفبائيـاً  ستشهادات تبعاًاالظيم معجم تن

 "لالستشـهادات فورد سعجم أكميه علمثل ما هو  أيضاً
ومن املعـاجم    ".ةستشهادات الفرنسيالومعجم الروس ل

ـ ألافتبدأ باألقدم ف ،ا اتبعت التسلسل التارخييم  مث ،ثدح
أو حبسب  ،ائياًبهادات حتت كل مؤلف ألفستشترتيب اال
 .شهاداتتاملؤلفات اليت أخذت منها االس عناوين

 رتيب املوضوعيتال -
 قـاً طبيف املعـاجم   اداتستشـه حيث تصنف اال

 .يدةدالختيارات ع اوهلا تبعاًنتتللموضوعات اليت 
ـ   عجـم  م"يف ألوقد مجع الدكتور القـامسي يف ت

 ،فبائياأللوالترتيب  بني الترتيب املوضوعي "هاداتشستاال
يـف عـن   تن يتهادات الشوضوعات االستب محيث رت

كـل  االستشهادات حتـت  ، ورتب ألفبائياً ترتيباً 1456
ات عوتغطي موضـو . مهادحبسب ق زمانياً وع ترتيباًوضم

العالقات والتجارب عند و التواملعام شالعي ناملعجم فنو
ـ وقد بدأه  ،ىل املوتإمن اخللق نسان اإلبين  " األبـد "بـ

 .،"ألياما"وختمه ب
 تأمالت واقتراحات -2

 فبـائي أللرتيـب ا توفـق ال  ،ظيم املعجـم تنإن 
لى مصـادر  عل وفصمفهرس على وفره تو ،للموضوعات

ات استعماله وتوظيفه، كل قراد بعض سيايإد مع تشهااالس
بيسر على الشاهد أو الشـواهد  العثور  ئلك يتيح للقارذ

 .يف حاجة إليهاهو اليت 
ـ مله استحضار واستعكما يتيح املعجم مل كار ذتس

 تزخر ا اآلداب يتجتماعية الواال فيةاثقرر التارخيية والدال
 مـن و. الذاكرة استشهادات وحتفظهربية وتسجلها االعال

ل مع خم  غري از بإجيالذي حررت مواده  ،املعجم هذاشأن 
ر هومج ت حاجا أن يليب ،ةعيالتزام تام بالوضوح واملوضو

ـ . لنيستعمعريض من القراء وامل عجـم  من إويف رأيي ف
توظيـف  : لى ضـربني عظف واالستشهادات ميكن أن ي

ت تعليميوآخر  ربويتثقيفي متتعي.  
 التربوي التعليميالتوظيف   2-1

اللغة العربية واملتعلمني هلـا   يويتعلق األمر مبدرس
فعالة لكل املهـتمني   يف رأيي أداةهو ميثل و. على السواء

 .التربوي يل البيداغوجقاحل يفبتكوين املدرسني والعاملني 
مالئمـة  وفيما خيص املتعلمني، يقدم املعجم مبادئ 

الضـوء علـى    ة إللقـاء يرتشهادات ثاسوافية و االًثوأم
جيدوا يف القراءات العربية اليت  املوضوعات واألفكار اليت

جيدون فيه مجلة من  لمعجم،واملتصفحون ل. يزاولوا يومياً
وعة يسهل عليهم تداوهلا من أجل إعداد ملف تناملعارف امل

 ،أو عرض من العروض يف موضوع يتكلفون باحلديث فيه
ادة غنيـة  ممعجم االستشهادات يوفر هلم والرجوع إىل 

رحها املدرسـون  تواملوضوعات اليت يق) جمملها يف(م ءتتال
كما يعني . انويةثعلى املتعلمني يف املرحلتني األساسية وال

م غنية هيفامعلى احلصول على  املدرسني واملتعلمني عموماً
اة مـن أصـوهلا   قعة منتيرفشهادات وعة واستمتنوأفكار 
 .هاوجذور
 التمتعي قيفيتثالتوظيف ال -2-2

 ،ومـادةً  نهجاًم ،ظيم املعجمتنل تفحصنا لالمن خ
 طيعـاً  يظل مرنـاً  على أن نعتقد أن صاحبه كان حريصاً

فاملداخل واملوضوعات تعمل على إغنـاء فرشـه   . وممتعاً
ـ يراد االستشـهادات مـن األ  إ، ولعل التارخيي دم إىل ق

ـ  رها ملداألحدث وترتيب مصا ا احلضـور  ذما يـدعم ه
جلها، يسافة حاضرة يف التاريخ تسمه وقولعل الث. التارخيي

هذا مع أن أغلب الظن أن املؤلـف مل  . تصفه ويؤرخ هلا



   
 

 

ف مـدعو إىل  ثقفـامل . يسعى وراء أية مشولية معينة نيك
واملعجـم   الستشـهادات  ر األصلية لدإىل املصا الرجوع

 ظراًن"و. اهناظها يف ميحافزله على العودة إليها للوقوف عل
ضـخامة   ألن اللغة العربية متتاز على مجيـع اللغـات يف  

ـا الفكريغو خمزوين ميتدان علـى  ذالل ىن تراثها األديب
تشهادات دة، فإن معجم اسديمدى حقب طويلة وقرون ع

علـى   بغرات حىت لو انكالثه بعض ريال بد أن يعت عريب
 ).49ص( "خصصنيتفه فريق من امليتصن

ـ اضي، كنعم إن فحص امل ال كل مـن أشـك  ش
تطـور   وفـق  ،فيثقتبالتعلم وال ياالغتراف املنظم، يوح

مـن   ،ن املاضـي ممام بالتعلم واالغتراف هتواال. ستمرم
جير إىل تأكيـد   ،املستقبل شرافهم احلاضر واستفأجل 

ذلك أن الفحص . افةقالث دوامتدا فكرة االنشغال الفكري
 يفرسية وداملاملذكور يتجلى يف صلب حمتويات املقررات 

ـ "ات التعليمية الـيت  سسظيمات املؤتن ايانث  يف ذت أخ
واالستذكار والتركيز على الفهم  التقليل من أمهية احلفظ 

ـ  قإن الث). 24ص " (والتحليل يف عملية التعليم   يافـة ه
عاجتمـا  د ن األمم وحصامألمة  نتاج فكرييشـمل   ي

. العلوموداب دات والفنون واآلقق واملعتالاملعارف واألخ
اة الطيعة املرنة اليت تسخر للتعبري عن هـذا  دواللغة هي األ

ـ التعبري و يفوع تنفهي إذن . النتاج وهذا احلصاد ىن يف غ
ا تسـيطر  إافة فقالث اءألشيها سميتتواللغة عرب . السلوك

قافة لتحوله إىل ثفيه ال الذي أنتجت على الواقع االجتماعي
يـدان  ماقـع باعتبـاره   الود نة بوجويقافة رهثوال. معىن
واللغة إمنا تعمل  .وغري اللغوية ةجارب اإلنسانية اللغويتال

. عـىن معلى إعادة ترتيب التجارب اإلنسانية لتجد هلـا  
الصلة القائمة بني اللغة والتجارب يف  يواالستشهادات ه

يتم يف جو من املتعة  افة ال ميكن أنقواكتشاف الث. الواقع
ية الوقـوف  مها املنظور، أذمن ه ،نرى هكذا و. والشوق

شهادية ة املعاجم االستعيدان صنام يف ايفّقعلى العنصر الث
افة هي جوهر الدراسـة وموضـوعها،   قحيث تكون الث

ويكون الواقع االجتماعي نطقها مرجعها ومهو  والتارخيي
الداخلي.  
 حوسبة معجم االستشهادات 2-3

 تتجلى أمهية حوسبة هذا املعجم يف توفري خدمات
أَفضل وأسرع وأيسر للمستعملني، باسـتخدام القـرص   

، مما يضمن زيادة شيوعه وتداوله وهو ما تعجز عنـه  الًمث
ـ  ،ية لوحدهاقوسائل الطباعة الور ـ يل دكما أنه ال ب ن ع

يـة يف الصـناعة   ماتالوسائط التكنولوجية املعلو لاستغال
ن هذا ع، وال خيرج معجم االستشهادات موماًعاملعجمية 
عجز الوسائل التقليديـة أمـام    قد بات واضحاًاحلكم، ف

ة يف نشر عحو منحى الدقة والسر تناألعمال اجلديدة اليت
 حقيقيـاً  مـاً عمما يقـدم د . هلماداملعلومات واملعرفة وتبا

نشطة العامة اليت يقوم ا واضع املعجم ومسـتخدمه  ألل
اء املعلومات والبحث عنها وحتليـل  تنمن اق ،على السواء

  .هاقعجمية وتوثية املداملا
هذا ما عمعجـم  "االطالع علـى   يل من خالل ن
 ،املكتبـة العربيـة   أنه سيغين يفوال شك " االستشهادات

سـترد علـى    اليتشهادات خاصة إذا أضيفت إليه االست
سيحصل عليها وهو يطوف  الكاتب من قبل القراء أو اليت

ـ  حقول الفكر العريب يف  آدابـه،  اتني، ويتجـول يف بس
حدائق أشعاره، وميعـن النظـر يف منثـور     يف زه ـتنوي

  ."أزهاره

  
  



 

 

  "معجم االستشهادات"ضوابط الصناعة املعجمية يف 
  

  )*( عزالدين البوشيخي .د
  

 :مدخل -1
املعجم ذاكرة اللغة وخزاا، فيه تسجل موادها 
وتحفظ؛ استعمل منها ما استعمل حىت رسخ فترسخ، 

واملعجم بذلك . وأُمهل منها ما أُمهل حىت نسي فنسخ
 ، رسوخاًوإمهاالً عماالًراصد حلركة اللغة ودوراا، است

  .واحنساراً ، امتداداًومجوداً ، جتديداًونسخاً
ومناهج  ومواداً واملعجم معاجم، تتعدد أنواعاً

فهناك املعاجم اللغوية العامة، . وأشكاالً وأحجاماً
وهناك املعاجم املصطلحية . التارخيية منها والتزامنية

ة أو اخلاصة بقطاع من القطاعات العلمية أو املعرفي
وهناك املعاجم األحادية اللغة يف مقابل . املهنية أو غريها

املعاجم الثنائية اللغة أو متعددا؛ عالوة على أنواع 
أخرى من املعاجم، كاملعاجم املوسوعية ومعاجم ألفاظ 

  ....احلضارة ومعاجم االستشهادات
وكل أمة تؤمن بالقيمة احلضارية للغتها وتريد 

دارها بني أهلها ويف العامل من ترسيخ وجودها يف عقر 
بتأليف  –ليس بعدها عناية  –جتد أن هلا عناية  ،حوهلا

كذلك كانت األمة العربية . املعاجم وتطوير صناعتها
  وم؛ ــوكذلك األمم املتقدمة الي. يف عصور ازدهارها

وغريها  سبانيةإلواحيث املعاجم اإلجنليزية والفرنسية 
سد احلاجات وتشبع الرغبات ت ،واألسواق متأل املكتبات

وتليب دعوة من دعاها من أطفال وتالمذة وطلبة 
  .وأساتذة وباحثني وأجانب

يف املعاجم كبري ولكننا نعاين اليوم من قصور 
رغم الثروة املعجمية الضخمة اليت ورثناها عن  ،العربية
فأما . ورغم املعاجم اليت تدفع إىل السوق دفعاً ،أجدادنا

يب حاجات من وضعوه يف زمام، ومن ما ورثناه فيل
وأما ما . الطبيعي أن ال يليب كل حاجاتنا يف عصرنا

يـدفع اليوم إىل السوق من معاجم، فأغلبه من وضع 
جتار كل مههم ما يعود عليهم من ربح مادي، وليس 
من وضع علماء متخصصني يؤلفون ما يسد احلاجة 

  . ، ويليب الرغبة وفق الضوابط العلميةحقاً
فقليل من  ،وأما ما يسد بعض احلاجة حقاً 

من وضع خبري حمنك  ،املعاجم اليت تصدر حينا بعد حني
معجم "ومن هذا القليل . يق من املتخصصنيأو فر

ملؤلفه الدكتور علي القامسي الباحث " اتاالستشهاد
يف  –ويهمنا . املنظر يف علم املعجم واخلبري يف صناعته

  ضوابط الصناعة املعجمية أن نقف عند  –هذه املناسبة 

 .مكناس –جامعة موالي إمساعيل  –كلية اآلداب  )*(



 

  . يف هذا املعجم، ونربز مزاياه
  : ضوابط الصناعة املعجمية العامة – 2

على أساس  ،ال يقوم تأليف معجم من املعاجم
ما مل ينضبط بضوابط ميكن إمجاهلا يف مخسة  ،من العلم

  :على األقل، هي
  ضابط املادة املعجمية،  - أ

 ضابط مصدر املادة املعجمية، -ب 
 ضابط مدخل املادة املعجمية، - ج 
 تعريف املادة املعجمية،  ضابط -د 
  .ضابط ترتيب املادة املعجمية -هـ

فليست مواد اللغة كلها صاحلة لتدخل يف 
وذلك ألن ). أ(معاجم هذه اللغة، كما يفيد الضابط 

 ما يعد مناسباً ،ةمن مواد لغة معين ،كل معجم يقتطع
 عاماً لغوياً ف معجماًأن نؤل –مثالً–فإذا أردنا. له

لألطفال، فإننا سنختار من مواد اللغة ما يناسب  خمصصاً
ويعد ما . حاجات األطفال اللغوية ومستواهم العقلي

. سوى ذلك من مواد اللغة غري مناسب هلذا املعجم
  . ويقاس على هذا املثال غريه

ضرورة حتديد مصدر املواد ) ب(ويفيد الضابط
  .خاهلا يف املعجماللغوية اليت يصلح إد

يف الكتب  –مثالً –يحدد مصدر هذه املواد أ
  واملؤلفات وحسب ؟

  أم ميتد إىل اجلرائد والصحف واالت ؟ 
أم ميتد إىل ما ينتجه متكلم هذه اللغة دون شرط أو 

  ...قيد ؟
ضرورة اختيار طريقة ) ج(ويفيد الضابط 

موحدة تقدم من خالهلا املعلومات الضرورية عن كل 
أن  –مثالً–فيمكن . دة معجمية وبصورة نسقيةما

ندرج يف املدخل املعجمي لكل مادة كيفية نطقها، 
. ي، وقيودها الدالليةـوصنفها املقويل، وسياقها التركيب

كما ميكن أن نتبىن طريقة أخرى يف بناء هذه املداخل 
مستفيدين مما تقدمه النظريات اللسانية املختلفة من 

أن تقدم كل املواد املعجمية  ،اهن ،والشرط. إمكانات
كانت صورة هذا املدخل  وفق نفس املدخل احملدد أياً

  . املتبناة
ضرورة اعتماد طريقة ) هـ(ويفيد الضابط 

إذ من . واحدة يف تعريف املادة املعجمية وبصورة نسقية
متعددة للتعريف، كل منها يستند  املعلوم أن مثة طرقاً

عتماد إحداها لتعريف وميكن ا. إىل أساس نظري معني
  .املواد املعجمية كلها

مث يأيت بعد ذلك ضابط الترتيب الذي يفيد 
ضرورة اختيار طريقة حمددة موحدة لترتيب املداخل 

اخللط بني أنواع خمتلفة منها يف  وال جيوز حبالٍ. املعجمية
  . ترتيب مواد معجم واحد

وختضع هذه الضوابط بأكملها إىل اهلدف 
جم بلوغُه، وإىل اجلمهور الذي اختري له الذي حدد للمع

 – مثالً –فإذا كان اهلدف من بناء املعجم . استهدافُه
هو رصد لغة معينة يف أطوارها التارخيية املختلفة، فإن 
كل الضوابط املتعلقة باملادة واملصدر واملدخل والتعريف 

وقد تضاف . والترتيب تتكيف مع هذا اهلدف احملدد
ة إيراد نصوص لالستشهاد تدل ضوابط أخرى كضرور

معينة يف  مادة لغوية معينة مبعىن أو معان على استعمال
  . سياقات معينة، وتوثيق هذه النصوص، وما إىل ذلك

كما تتكيف هذه الضوابط حبسب نوع 
فاملدخل يف املعاجم اللغوية العامة غريه يف . املعجم

والتعريف يف املعاجم . املعاجم املصطلحية اخلاصة



 

. ألحادية اللغة غريه يف املعاجم الثنائية اللغة أو متعدداا
واملادة ومصادرها يف املعاجم اللغوية غريمها يف املعاجم 

فليست كل الضوابط املذكورة ... املوسوعية، وهكذا
وليس كل . أعاله واردة بنفس الصورة يف كل املعاجم

معجم صاحلا لتحقيق أي هدف أو الستهداف أي 
  . مجهور

وضوابط الصناعة املعجمية "معجم االستشهادات"– 3
  : احلديثة

شروط يف الصانع قبل الضوابط يف  -1.3
  :الصناعة

ّف حتديد املقصود مبعجم مل يغفل املؤل
بأنه كتاب يضم " االستشهادات، مقدما القول عنه

مع بعض  ،مرتبة ترتيبا معينا ،الشواهد النثرية والشعرية
ويزيد يف توضيح هذا ). 41الصفحة ("املعلومات عنها

التعريف العام بسلوك سبيل املقارنة بني معجم 
االستشهادات وبني ما قد يبدو أنه مياثله من معاجم 
كاملعاجم اللغوية واملعاجم املوسوعية، ومصنفات 
ككتب األمثال وككتب املختارات األدبية الشعرية 
والنثرية، والفهارس كفهارس القرآن الكرمي واحلديث 

وميكن أن نستخلص من تلك . ي الشريفالنبو
املقارنات عناصر تعريف أمشل ملعجم االستشهادات 

  :تكمن يف أنه
استشهادات يف موضوعات  منهجياً يعرض عرضاً-  أ

  متنوعة،
ويوثق هذه االستشهادات بذكر مصادرها - ب 

 وبنسبتها إىل قائليها،
وجيعل معيار اختيارها استعمالُها بغض النظر عن  -ج 

 ا الفنية أو ذوق املؤلف األديب،قيمته

وجيعل معيار االستعمال حكَما يف إدراج آيات  -د 
وأحاديث وأبيات شعرية وأمثال وحكم دون 

  .غريها من جنسها
حصر عناصر  بعد اإلتيان على –وحتدث املؤلف 

ه عند عن تاريخ ظهور -تعريف هذا النوع من املعاجم
ل بالنظر بعد أن جا –العرب وعند غريهم، مستخلصاً

أن  " –يف عدد من املصادر واملراجع العربية والغربية 
 معاجم االستشهادات يف التراث العريب نادرة جداً

لدرجة أن معجم املعاجم الذي يشتمل على عناوين 
أكثر من ألفي معجم عريب من مجيع األصناف واألنواع، 

 واحداً معجماً رويف خمتلف املوضوعات والعلوم، ال يذك
إن كان حظ "، وأنه )43ص(" جم االستشهاداتمن معا

يدة الصناعات وهي عم –الصناعة املعجمية العربية 
يف جمال معاجم االستشهادات  –املعجمية يف العامل

يف  ، فإن الصناعات املعجمية األخرى أقل حظاًيسرياً
إىل  -على استحياء  - وأملح ).  44ص ( "هذا املضمار

م عريب يف هذا النوع من يكون أول معج) قد(أن مؤلَّفه 
أسباب عدم وجود " املعاجم؛ وذلك حني حديثه عن 

إىل  " تلك األسباب ، مرجعاً"معجم عريب لالستشهادات
أن تطور الصناعة املعجمية العربية هو ذاته الذي استبعد 
تصنيف مثل هذا املعجم اهلام، وأن من ميزات هذه 

وهي  الصناعة العتيدة التخصص والشمول يف آن واحد،
خصائص فرضت التخلي عن معاجم االستشهادات كما 

  ).45وص 44ص( "تعرفها اللغات الكربى اليوم
من املؤلف ألمهية حتديد اهلدف من  وإدراكاً

وإذا اتفقنا  "املعجم وحتديد مجهوره، بادر إىل القول 
على أمهية تطعيم الكالم أو الكتابة باقتباسات 

بية الساحقة من واستشهادات، وإذا علمنا أن األغل



 

الناس ال حتفظ أو تتذكر مجيع ما تقرأ، أصبح من 
الضروري لكل خطيب أو كاتب أن يعود ملصدر حمدد 
يزوده باالستشهادات اليت حيتاج إىل تضمينها يف كالمه، 

فظه أو استكماله أو معرفة أو لضبط شاهد كان حي
). 46ص( "وهذا املصدر هو معجم االستشهادات.قائله

مجيع الذين ميارسون صنعة الكالم أو "ره يف وعين مجهو
  ).                     46ص( "الكتابة، وهو مجهور واسع جدا 

على القارئ أن  وبذلك يتبني أنه ليس عسرياً
" معجم االستشهادات"يدرك أن مؤلّف هذا املعجم 

عامل مبجاله، خبري مبيدانه، قد دخل البيت من بابه، 
 ملعاجم وصناعتها، ملماًشروط تأليف ا مستكمالً

فاستحق بذلك األخذ عنه، . بدقائقها وتفاصيلها
  . واإلفادة منه

  :ضابط املادة املعجمية - 2.3
يف حتديد مادة  حمموداً لقد بذل املؤلف جمهوداً

هذا املعجم التحديد الواضح الدقيق؛ وذلك عند متييزه 
تمثيل به ويلتبس به كالبني االستشهاد وبني ما يقار أوالً

االستشهاد كلمة ذات معىن أعم  " أن ، مبيناًواالقتباس
قد يأخذ شكل ] و... [من معاين التمثيل واالقتباس

). 19ص ("التمثيل أواالقتباس يف معنييهما املتخصصني
عند تطرقه إىل طرائق االستشهاد واالقتباس  وثانياً

لعقد واحلل؛ إذ إن كالتنصيص والتضمني والتلميح وا
عند  وثالثاً. قتضي معرفة طرائق إيرادهاادة تمعرفة امل

من الشواهد  " تصرحيه بأن مادة هذا املعجم تتألف
الشائعة يف الكتابات العربية احلديثة سواء أكانت تلك 
الشواهد مقتبسة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

 ممستمدة من الشعر والنثر واخلطب، أ مالشريف، أ
ف واألقوال املأثورة، من خمتل مستقاة من األمثال واحلكم

منها استشهادات  ؛ مقصياً)52ص("عصور الثقافة العربية
ألن طبيعة االستشهاد " األحياء من الكتاب والشعراء

ومتكنه من الشيوع واالنتشار تتطلب مرور فترة زمنية 
وهذا ما ال يتأتى عادة ألقوال األدباء . كافية لذلك

  ).52ص ("األحياء
ويالحظ أن املؤلف قد استند إىل حدسه 
اللغوي يف إدراج مادة االستشهادات اليت صيغت بلغة 

  .عن إدراج ما دون ذلك سليمة وعبارة فصيحة، عازفاً
  : ضابط مصادر املادة املعجمية - 3.3

يف الوقت الذي تسكت معظم املعاجم، عامها  
وخاصها، عن ذكر مصادرها؛ يتميز هذا املعجم 

وهذه . مصادره اليت اعتمدها يف استخراج مادتهبتحديد 
املصادر تشمل معاجم التمثيل واالقتباس، والكتب 
القريبة منها، وكتب التراث العريب، والكتب املدرسية، 
والصحف اليومية واالت والدوريات، والربامج 

  . 1994إىل  1988اإلذاعية خالل الفترة املمتدة من 
عتمدة الستخراج املادة وإذا علمنا أن املصادر امل

جيب أن تتطابق مع اهلدف أو األهداف املروم بلوغها 
بتأليف هذا املعجم، وإذا كانت املادة حمصورة يف 

يف الوقت احلاضر، فما  االستشهادات املستعملة فعالً
فائدة الرجوع إىل كتب التراث العريب ومعاجم التمثيل 

  واالقتباس وما قارهبا من مؤلفات ؟
ذا التساؤل املشروع عن املؤلف مل يغب ه

قد يتبادر إىل الذهن أن "  الذي بادر باإلجابة عنه بالقول
مصادر معجم االستشهادات تتمثل يف الكتب اليت 

كالقرآن الكرمي ،تستقى منها تلك االستشهادات
والصحاح وكتب األمثال ودواوين الشعراء وكتب 

الدهشة  وكم تنتابنا. املختارات األدبية، وما إىل ذلك



 

إذا ما علمنا أن ملعجم االستشهاد اجليد مصادر أولية 
 –على أمهيتها  –ومصادر ثانوية وأن الكتب اليت ذكرنا 

ال تعد من مصادره األولية وال من مصادره الثانوية، 
وإمنا قد تستعمل مراجع فقط يرجع إليها مصنف املعجم 
 "للتأكد من دقة االستشهاد والتثبت من صحة نسبته

الفرق بني مصادر املعجم األولية  ، مبيناً)47ص(
وظيفة كل منها  ومصادره الثانوية ومراجعه، حمدداً

  . وضبطاً واستكماالً استخراجاً ،بالنسبة للمادة املعجمية
  :           ضابط مدخل املادة املعجمية - 4.3

. ختتلف صورة املدخل باختالف املعاجم
ة يتضمن معلومات غري فاملدخل يف املعاجم اللغوية العام

املعلومات اليت يقتضيها معجم موسوعي أو معجم 
واملعترب يف كل . االستشهادات الذي حنن بصدده

احلاالت هو أن يتضمن املدخل كل املعلومات الضرورية 
  .عن املادة املعجمية بطريقة موحدة وبصورة نسقية

يشتمل مدخل كل مادة على معلومات ثابتة، 
ع والشاهد والقائل واملصدر يف اجلذر واملوضو: هي

معظم احلاالت، ومعلومات متغرية تتغري بتغري 
االستشهادات، من قبيل إضافة شرح بسيط أو ربط 

بيان ذلك باملثال اآليت من . االستشهاد حبقل داليل معني
  ):161وص  160ص (املعجم 

  ح س ن

  إلحسانا
  أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم         -1

  عبد اإلنسان إحسانفطاملا است  
  شاعر                             

  .]أحسن يحسن إليك[  -2
  ]قول مأثور[                          

  ]أعط أخاك مترة، فإن أىب فجمرة[  -3
يضرب يف اإلساءة إىل من ال ] ( مثل[    

  )يفيد اإلحسان إليه
اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل " -  4

  ..."اه فإنه يراكتكن تر
  )رواه البخاريρالنيب      
  ) َكيإلَ اُهللا َنَسحا أََمن كَِسحأََو(  -5

 77: القصص –القرآن           
  .]  اإلحسان يقطع اللسان[  -6

  ]   ر قول سائ[ ابن املقفع           
   وقيدت نفسي يف هواك حمبة -7

  ومن وجد اإلحسان قيدا تقيدا       
  املتنيب                                                

  .  اجلود، العطاء، الكرم، املعروف: انظر كذلك
ـم يتبني هبذا املثال أنواع املعلومات اليت ت

ح س (فهناك اجلذر.يف مداخل االستشهادات اإدراجه
: ، مث االستشهاد، مث القائل)اإلحسان ( ، مث املوضوع)ن

ابن املقفع، :  7و 6 املثالنيكما يف ( إن عرف ذُكر 
كما يف ( ، وإن مل يعرف نسب إىل جمهول )املتنيب 

، مث املصدر كما يف )شاعر، قول مأثور :  2و1املثالني  
 4و 5املثاالن(ات القرآنية واألحاديث النبوية اآلي

تشرح االستشهاد يف ، مث معلومات إضافية )بالتوايل
موضوع ، مث ربط  ) 3كما يف املثال (بعض احلاالت 

اإلحسان مبوضوعات من نفس احلقل الداليل كاجلود 
 وقد حاول املؤلف جاهداً. والعطاء والكرم واملعروف

يف التعامل مع االستشهادات  واحداً أن يتبع جاً
املدرجة، إال أن هناك عوائق موضوعية حتول دون ذلك 

كإغفال نسبة الشاهد إىل قائله، ونسبة  ،أشار إىل بعضها



 

 غري قائله، وحنل الرواة، والسرقات الشعرية، الشاهد إىل
). 41-34الصفحات ( وتزايدات النساخ، وما إىل ذلك

وهذه بعض األسباب اليت تفسر عدم ذكر القائل أمام 
   كل االستشهادات، وعدم حتديد مصدرها مجيعها؛ إذ

يكمن الدليل يف الشاهد نفسه وليس يف قائله أو "
ضرورة البحث عن  الكاتبمكانته، وهكذا ال يرى 
مقولة اإلمام علي بن أيب  مع القائل أو ذكره متشياً

        "التنظر إىل من قال وانظر إىل ما قال" طالب 
  ).34ص(

    :ضابط تعريف املادة املعجمية - 5.3
هذا مثال آخر عن أن ضوابط الصناعة  

فالشاهد . املعجمية ختتلف باختالف أنواع املعاجم
ستشهادات الحيتاج إىل تعريف كما املدرج يف معجم اال

والتعريف . حتتاج الكلمات املدرجة يف معجم اللغة العام
إن ورد مصاحبا لشاهد من االستشهادات إمنا يرد يف 
صورة توضيح ملعناه حبسب سياقه الثقايف واالجتماعي 
الذي استعمل فيه خمتلفا بذلك كليا عن التعريف 

يره الشخصي يف وقد استند املؤلف إىل تقد. اللغوي
توضيح معاين بعض االستشهادات دون غريها، كما يف 

  ): 288ص ( املثال اآليت من املعجم 

8 -   ]علت بطائحا  أرضٍ أعالمج[  

  )  يضرب لألشراف يجعلون وضعاء ](مثل[   
  :  ضابط ترتيب املادة املعجمية - 6.3

يكتسي ترتيب املادة املعجمية أمهية بالغة يف 
فقد . ستفادة من املعجم على الوجه املطلوبتيسري اال

يتضمن املعجم مادة لغوية هامة؛ وإذا كان ترتيبها خمتال 
  مع مستوى اجلمهور الذي  باسـدا أو ال يتنـأو معق

وضع له، كأن ترتب مواد معجم لغوي موجه لألطفال 
على أساس اجلذر يف الوقت الذي ال يكون الطفل 

ورها من أجل البحث عن مؤهال لرد الكلمات إىل جذ
مواقعها يف املعجم، فإن اجلدوى منه تكون حمدودة 

ولذلك وجب اختيار الترتيب الذي يتناسب مع . جداً
وقد . اهلدف من املعجم ومستوى اجلمهور املستهدف

ترتيب مداخيل املعجم (بني املؤلف يف دراسة سابقة 
  )30- 14، 1982، 19الد لعريب، جملة اللسان العريب،ا

من  أن املعاجم العربية عرفت أكثر من مخسة عشر ضرباً
ويف ذلك ما يدل . ضروب ترتيب املواد داخل املعجم

على قوة إدراك املعجميني العرب للعالقة القائمة بني 
يب املواد املعجمية وبني حاجات املستعمل تطريقة تر
  .  ومتطلباته

  رتب املؤلف االستشهادات،وبذات اخلربة واإلدراك
فقد جلأ إىل تصنيفها يف موضوعات كاإلباء  ،يف معجمه

، ...والرباءة والتوبة والثبات واجلود واحلب واخلري
من جذر  انطالقاً ألفبائياً ورتب هذه املوضوعات ترتيباً

الكلمة اليت متثل املوضوع، مث رتب االستشهادات 
حبسب حرفها  ألفبائياً يباًتاملدرجة حتت كل موضوع تر

  .راعاة ما تقدم منها يف الزمان وما تأخراألول مع م
وزيادة يف تيسري البحث عن الشاهد املراد، 

أوهلما للموضوعات : أرفق املؤلف معجمه بفهرسني
، وجبانب كل موضوع أرقام الصفحات مرتب ألفبائياً

وثانيهما . حيث وردت االستشهادات املدرجة حتته
كل مؤلف  ، وجبانبألفبائياً اًمرتب ،للمؤلفني والكتاب

أرقام الصفحات حيث وردت االستشهادات املستمدة 
  . من مؤلفاته وكتاباته

  



 

  : وآفاقه" االستشهادات معجم«مزايا  – 4
  :  مزاياه  -1.4

كما رأينا  –خضوعه  ،أهم مزايا هذا املعجم
وليست هذه الضوابط . لضوابط الصناعة املعجمية –

ن العمل يف حد ذاته، ولكنها ضرورية ألا حتص هدفاً
املعجمي من الفوضى والعبث، ومتنحه قيمة علمية 
 معتربة بني أهل العلم وأتباعه، وجتعل املستعمل مطمئناً

معجم "ونتوقع ل . إىل األخذ عنه واالستفادة منه
أن حيوز رضا أهل الصناعة، وأن يكون " االستشهادات

حمل ثقة املستعمل، وأن يليب حاجاته يف جماله، ألنه عمل 
عن كتب األمثال واحلكم واملختارات وغريها خمتلف 

عالوة على  ،مثلها، حمصن بضوابط الصناعة املعجمية
تنوع موضوعاته ومتثيلية استشهاداته واعتماده 

  .الختيارها االستعمال معياراً
انفراده مبقدمة يف  ،أيضاً ،ومن أهم مزاياه

التأليف املعجمي يف ثالث ومخسني صفحة ميكن عدها 
فقد تضمنت تعريف . ية يف املوضوعدراسة مرجع

االستشهاد وما مييزه عن التمثيل واالقتباس، وأغراض 
الشواهد يف املعجم والنحو والبالغة والفقه وغريها، 
وتاريخ االستشهاد ومكانته يف األدب العريب وطرائقه، 

  . وطبيعة معجم االستشهادات وضوابط بنائه وفوائده
  :آفاقه -2.4

لمي مبا حققه من نتائج يقاس جناح أي عمل ع
يف موضوعه وجماله، وكذا باآلفاق اليت يفتحها أمام 

  :ومن هذه اآلفاق. املهتمني

توسيع هذا املعجم ليشمل استشهادات أخرى يف  – أ
  . املوضوعات احملددة ويف موضوعات جديدة

اختاذ هذا املعجم قاعدة لبنك االستشهادات  –ب 
  . العربية يف موضوعات شىت

ف معاجم على منواله حبسب ختصصات تألي -ج 
  . معينة وأغراض حمددة

إلجراء دراسات تكشف  اختاذ هذا املعجم أساساً –د 
عن مدى حضور تراثنا الديين والفكري واألديب 
والفين يف ثقافتنا الراهنة، وعن مدى حضور رواد 

  .الثقافة العربية القدمية يف إنتاجاتنا احلديثة
لتوسيع انتشاره  اناًحوسبة هذا املعجم ضم -هـ 

  .ولتيسري االستفادة منه
  :خامتة – 5

معجم "كان هدفنا يف هذا املقال أن نربز أمهية 
من خالل بيان مدى خضوعه لضوابط " االستشهادات

وقد . الصناعة املعجمية، ومدى فائدته العلمية والعملية
اتضح أن خربة املؤلف الكبرية باال مكنته من تقدمي 

ائد، يسد ثغرة يف مكتبتنا العربية عمل معجمي ر
احلديثة، ويفتح آفاق التأليف على منواله، ويساعد 
املستعمل على تنمية طاقاته التعبريية، وتقوية ذوقه 

ولذلك، فمن املنتظر أن . األديب، وتعزيز ثقافته العربية
يلقى هذا العمل الرائد ما يستحقه من التشجيع 

  .والتقدير

  



 

  

  " معجم االستشهادات"

      

  )*(  بديعة اجلربي.أ

                                                           
    الرباط - جامعة حممد اخلامس  – كلية علوم التربية  )*(

ن الرحيم وبـه نسـتعني والصـالة    بسم اهللا الرمح
والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبـد اهللا خـامت   

  النبيني

  السيد مدير مكتب تنسيق التعريب

 القامسيالدكتور الفاضل علي 

 األساتذة األفاضل

 تاالسادة والسيد تحضرا

اخلالـدة  سالم ء أحييكم حتية اإلوقبل كل شي أوالً
  : ولقفأ

غامرة أحضر بينكم للمشاركة يف املائـدة   ةبسعاد
التعريـب التـابع    تنسـيق  ديرة اليت ينظمها مكتبتاملس

صـدور   ةقافة والعلوم، مبناسبثللتربية وال ةللمنظمة العربي
  .ياالستشهادات للدكتور علي القامس معجم

ة علـوم  ية  كلهذه الفرصة ألعرب باسم طلب وأغتنم
العميـق  عن إعجابنـا   -جامعة حممد اخلامس -التربية 

بالدور الفعال الذي يقوم به األساتذة األجـالء أعضـاء   
ىفقط بل عل مكتب تنسيق التعريب، ال يف وطننا املغريب 

لنجاح والتوفيق ككل، نتمىن له كامل ا صعيد وطننا العريب
  .إليه يف حتقيق ما يصبو

ن أقدم هذه السطور القالئل يف وإنين جلد خجولة أ
شهادات، خاصة بعد مـا ورد  تاالس كمعجمحق معجم 
 .ت األساتذة  الكراميف مداخال

ب املبدع والفنـان  يد بدوري أن أهنئ األديلكن أر
يعترب لوحة  مكتملة األبعاد ي ار مادة معجمه الذييف اخت
 .ة بالفن اجلميل والشعور الصادقي، غنتوالسما

 ضل، احلضور الكرمياألفاتذة األسا

عترب موضوع هـذا  يإن معجم االستشهادات الذي 
هامة وجـادة ملكتباتنـا    إضافة ،يف احلقيقة ،لثاللقاء، مي

خاصـة ورفـوف    ،ن ذه اإلضافةوالعربية، وإننا لفخور
ستشهادات بلغات عاملية غري ة مبعاجم ايالعربية غن باتناتمك
ـ بالرغم من أن املعجمية العربية ه ،! عربية ة  يف قابي الس

 .الساحة  الثقافية  العاملية

للمعـاجم العربيـة   تتوجيـاً  د جاء هذا املعجم قو
ـ لكتعزيـزاً  ربية ، وعالضخمة اليت عرفتها الساحة ال ب ت

 األمثال واألشعار وكتب االقتباس من الكتـاب احلكـيم  
ب خلدمـة مجهـور الطـال    ؛النبوية الشريفة يثواألحاد

واحملامني وغريهم، ألنه سبيل  والكتاب واألساتذة واخلطباء
شائعة يف  أيسر يف اختيار ما يريد الباحث من استشهادات

التراث العريب خالص يتـيح   ، وألنه منهاج عريبالفكري
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للقارئ فرصة التعرف على مفاهيم عدة يف العقل العريب. 

ييسر البحث، ويسهل االطالع،  ألفبائياً يباًترتبه تر
الباحث بالكلمة إىل أصـلها   ، يكفي أن يعودقتبأقصر و

 :فيجد ما يشفي غليله

التفـرق، أو  "املوضـوع   ،مثال ،فإن كان املطلوب
هـو  و ،عنه حتت أصله ثوجب البح "قالتفرقة، أو الفرا

، فيبحـث  األلفبائي يبيف مكانه من الترت) ق -ر -ف(
من آيات قرآنية كرمية، وأحاديث  اًعشرين ألف عنه وسط

.. حكيمـة  وأقوال ربية فصيحة،عار عشنبوية شريفة، وأ
املرتبـة  وعات من املوض 1500موزعة على ما يقرب من 

دقة وعناية بني دفيت هذا املعجم، مع ذكـر   واملصنفة بكل
كـل   املرجع الذي ورد فيـه بعـد   تبيثاسم القائل وت

وجتدر اإلشارة  أن الدكتور علي القامسي أبعد  .استشهاد
. املؤلفني احملـدثني  رة لبعضدالنا عن حتفته االستشهادات

 :وجند مثال يف

  التفرق  -979

1-تحسبهم جيعاًم لُقُووبهم شىت  

  14:  احلشر – القرآن 

يضرب ملن يتفرقون () مثل(. ذهبوا أيدي سبأ/ تفرقوا( -2
  )جتماع بعدهالتفرقا 

  نتثراحىت إذا سلك اخلالفة    -3

  واألثر اًعوذهب العني مجي

  كقام بكل بقعة ملي

  وصاح فوق كل غصن ديك

  لسان الدين بن اخلطيب

  وكل قريين ألفة لتفرق -4

  شتاتا وإن ضنا وطال التعاشر
  ليلى األخيلية

 ةقالتفر -980

 قيضرب ملـن يفـر  ( )مثل.) (ن عصا قومهشق فال( -1
 )اجلماعة

ولعل أصـله السياسـة   ( )قول سائر( .)دسق ترفَ( -2
 .)دالربيطانية املعروفة بسياسة فرق تس

 قد فرقتنا ومازالت تفرقنا -3

 والعرب معدوة الشرق واإلسال
 أمحد رفيق املهدوي

 الفراق -981

  ري صاح غك دحو أم فؤاتصأ -1

 ؟حصحبك بالروا ية همشع
 جرير

 عن قوم وقد قدروا تإذا ترحل -3

  تفارقهم فالراحلون هم أالّ
  املتنيب

  )أشد من فراق األحبة( -5
 )من أمثال احملبني( 

 بغد وال أهال به ال مرحباً -14
 إن كان تفريق األحبة يف غد

 النابغة  الذبياينّ

 ال يلبث القرناء أن يتفرقوا -20

 ليل يكر عليهم وهنار

 )اء زوجتهثيف ر(جرير 
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24- )ذَها فاٌقر بنِيي وبنِي78: الكهف  –القرآن ) ك  

كـان   ة إىل عبد امللك بن مـروان الفعندما أفضت اخل( 
 )ية الكرميةاآل املصحف يف حجره فأطبقه وهو يقرأ هذه

 همقز علينا أن نفارعيا من ي -34

 ء بعدكم عدميوجداننا كل ش

 نيبتامل

  .ىلبعد، احلب، اللقاء، النأي، اهلوا: نظر كذلكا

ذا خاصية فريدة، إذ ضـم  ه داتوملعجم االستشها
ــاب، وفهرســاً يف آخــره فهرســاً ــؤلفني والكت  للم

 الـيت ، ليسهل الرجوع إىل االستشـهادات  للموضوعات
 .تتمحور حول موضوع معني

بل ضمن معجمه دراسة  ذلكب يومل يكتف القامس
ونسـبة   معمقة حول تاريخ االستشهاد ومكانته وطرقـه 

وضعها للمعجم،  يف املقدمة اهلامة اليت ،ائليهقالشاهد إىل 
أن كلمـة  : جادة  منـها  تواليت أثار فيها عدة إشكاليا

 يف معظم الدراسات ال تغطي يف مضموهنا معاجممعجم 
للكلمة،  يمعاجم باملعىن احلقيق تاالستشهادات ألهنا ليس

" معجم " ةالناشرين لكلم وهذا هو سبب إمهال عدد من
. يف عناوين مصنفات االستشهادات كما يقول املؤلـف 

الكلمة مل تعد حمدودة وإمنا اتسعت لتضم  ويقترح أن هذه
ىت، هلذا خضعت لنوع من التوسـع  موضوعات ومواد ش

ـ  -معجم النكـات   -" -:وأعطى أمثلة، الداليلّ م معج
 .الشتائم عجمم -جم الرموز مع -م السينمائية  الاألف

قام بدراسة معجـم االستشـهادات    ،وتبعا لذلك
منه ومكانـة   فتناول معىن االستشهاد واالقتباس والغرض

رسـه،  يف األدب ومؤلفيه، ومداخلـه، وفها  داالستشها

يضم شواهد  بأنه كتاب مرجعي" رفه عف ،وأصنافه النوعية
حسب  عادة ألفبائية، ،الئمةرية مرتبة بطريقة معنثرية وش

 ".املوضوعات أو أمساء املؤلفني 

نص يقتبس مـن مؤلـف   "ف االستشهاد بأنه وعر
 ".آخر آخر ميكن اعتباره مرجعاً

فضمن معجمه استشهادات  تنتمي لعصور تارخيية 
، ألن تقريبـاً  العـريب  لفة ومن مجيع بلـدان العـامل  تخم

استشهادات فترة زمنية معينة أو بلد معني، ليست هـي  
فهـو   ،تنتمي لفترة أخرى أو بلد آخر االستشهادات اليت
ألن معاجم ، من كل العصور والبلدان تمعجم استشهادا
س تقسم على أسـا  ،كما ورد يف دراسته ،االستشهادات
وعليـه   ،استقيت منها االستشهادات اليت احلقبة  التارخيية

توجد معاجم استشهادات معاصرة، ومعاجم استشهادات 
للمنطقة اجلغرافية اليت   كما تصنف تبعاً ،كل العصور من

إمنـا   يءدل على ش وهذا إن. تغطيها وتستقي مادا منها
يدل على أن الدكتور علي القـامسي مـن املعجمـيني    

له مؤلفات أخـرى مـن    ،نالبارزي واملصطلحيني العرب
 :بينها

ــة  ال"- ــةعاملعجمي ــة  تدراســا: ربي يف النظري
 ."والتطبيق

 ."معجم مصطلحات علم اللغة احلديث" -

ريها مـن  غو ،"يف علم املصطلح مقدمة" كتاب  -
 .املراجع اهلامة

احتاج إىل جهد وصرب ذا كه يف أن عمالً يبوالر
جوال يف للت عجيبني أحسهما ملدة أكثر من أربع سنوات،

وبساتني آدابه، فيقطف أروع مـا  حقول التراث العريب ،
عنه أهل الفن السامي، ويقتين أمثن كنوز الفكـر   ثيبح
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جمموعه لوحة عربية فاتنـة، متعـددة    ليعطي يف. األديب
يقاعات واألنغام، يطالعها القارئ يف صـورة عذبـة   اإل

ويضعه بكـل فخـر   . مشرقة، نابضة باخلصوبة واحلياة 
 ثـل از على رفوف مكتباتنا العربية اليت تفتقر إىل مواعتز

 .الضخمة هذه األعمال

 ،األساتذة األفاضل، احلضور الكرمي

وأشرنا أن معجـم االستشـهادات  صـاحل     قبس
كـل مـن   ل ، صـاحل تواملرافعا تواملقاالت للمحاضرا

م، وأنا بدوري سأستخدمه وأنتقي يستخدم اللغة يف الكال
 ،الدكتور املبدع علـي القـامسي   يف حق رياًعش منه بيتاً

أصله  توجب البحث عنه حت" مبدع "املطلوب موضوع 
ـ  ،فبائيلاأليف مكانه من الترتيب ) ع -د-ب(  افنجد أب
 :املتنيب يقول يبالط

  الكرام على آثار غريهم يميش
 وتبتدع وأنت ختلق مما تأيت 

للدكتور علي القامسي على هذه اإلضـافة    فشكراً
ذه التحفـة النـادرة    نا العربية اليت هننئهـاة ملكتباتداجلا

  .قرائهافيد ا حتما تواليت س

ون دتفوتين  ةوأعود يف اخلتام وأكرر لن أترك الفرص
 قوالتقدير ألعضاء مكتب تنسـي  أن أتقدم خبالص التحية 

  ـ التعريب الذين يعملون بتفان علـى  تاملـؤمترا  يءي
 املكتـب لسري بعون إىل ايسوالذين  ،واللقاءات والندوات
 .إىل األمام

أحييكم مرة أخـرى وأشـكركم علـى حسـن     
  .تعاىل وبركاته  م عليكم ورمحة  اللّهوالسال ،استماعكم



 

  

   م االستشهاداتــمعج
      

  )*( عبد الرمحن جميد الربيعي.أ

  

                                                           
    كاتب وروائي عراقي مقيم يف تونس  )*(

يف ) مكتبـة لبنـان ناشـرون    ( صدر مؤخراً عن 
. للدكتور علي القـامسي " معجم االستشهادات " بريوت 

صفحة من القطع الكـبري بـورق    685ويقع املعجم يف 
  .صقيل، وطباعة جيدة، وإخراج أنيق

مـن   اًألفويشتمل هذا املعجم على حوايل عشرين 
ا الكاتـب أو  األقوال املنثورة أو املنظومة اليت ي ستشهد
ديث النبوية، واألمثـال،  املتكلم كاآليات القرآنية، واألحا

واألقوال املأثورة والسائرة، والقواعد القانونيـة  م، كَواحل
ت االستشهادات يف املعجـم  بتوقد ر. والفقهية، وغريها

 1445ى ما يقرب من حسب موضوعاا، فهي موزعة عل
احلب، احلرب، : من املواضيع املرتبة بصورة ألفبائية مثل 

بت وحتت كل موضوع رت. ..احلرية، احلدث، احلسد، إخل
ل العثـور  هسكذلك، حبيث ي ألفبائياً االستشهادات ترتيباً

ومعظم االستشهادات منسوب إىل قائله مع إشارة . عليها
ف مادة املعجم مما يستشهد وقد استقى املؤلِّ. إىل مصدره

به فعال يف الصحف واالت واإلذاعـات واملطبوعـات   
  .املتنوعة

وقد صدر املؤلف معجمه مبقدمة وافية حتدث فيها 
عن  طبيعة التمثيل واالقتباس واالستشـهاد، وأغـراض   

الشــواهد، ومكانــة االستشــهاد يف األدب، وطرائــق 
. تشهادات املتنوعةاالستشهاد املختلفة، وبنية معاجم االس

  .كما ذُيل املعجم بفهرس للموضوعات وآخر للمؤلفني

وير هذا املعجم األول من نوعه باللغة العربيـة،  عتب
فعلى الرغم من أن املكتبة العربية تشتمل على كثري مـن  
كتب األمثال، وكتب األبيات الشعرية املشهورة، وكتب 

نبوية، فإننـا ال  االقتباس من اآليات القرآنية واألحاديث ال
لالستشهادات على اختالفها، يف حني  شامالً جند معجماً

من معاجم االستشـهادات يف   ،بل مئات ،تتوفر عشرات
بقية اللغات العاملية كاإلجنليزية والفرنسـية واإلسـبانية   

  . واألملانية وغريها

لكل مـن ميـارس    مساعدةً ويعد هذا املعجم أداةً
ه بومضات متألقة مـن  مدفهو يصنعة الكالم أو الكتابة، 

جوامع الكلوهو . العقول، وروائع األفكار م، وخالصات
مفيد يف إعداد إنشاءات الطالب، وحماضرات األسـاتذة،  

ـ ومرافعات احملامني، وخ السياسـيني والربملـانيني،    بِطَ
كما يتيح هذا املعجـم  . وحتقيقات الصحفيني واإلذاعيني
هات العقل العريب وجعلى ت للقارئ املثقف متعة االطالع

ف عصورهيف خمتل .  
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ومؤلف املعجم هو الكاتب والباحث العراقي املقيم 
يف املغرب، الدكتور علي القـامسي، الـذي يعـد مـن     
املعجميني واملصطلحيني العرب البارزين، فلـه مؤلفـات   

ـ " املعجم العريب األساسي" هامة يف ميدانه املعريف منها  
ـ " معجم مصطلحات علم اللغة احلديث  "املنسق ـ و  

، " علم اللغة وصناعة املعجم " مع آخرين ـ ، وكتاب  
، " املعجمية العربية بـني النظريـة والتطبيـق    " وكتاب 

اللسانيات واملعاجم الثنائيـة  " وكتاب باإلجنليزية بعنوان 
" وكتـاب  " مقدمة يف علم املصطلح " ، وكتاب " اللغة

  .اوغريه" خمترب اللغة 

املعجم نستقي مثال  اولكي تتضح للقارئ صورة هذ
  ): أ ج ل (املوجود حتت مادة ) األجل ( منه عن موضوع 

  األجل ـ10" 

  ) لكلِ أجلٍ كتاب ( ـ 1

  38: القرآن ـ الرعد 

  .    من عرف أجلَه قصر أملُه... ـ 2

  علي بن أيب طالب

  ـ وقويل كلما جشأت وجاشت  3

  تراعي من األبـطال وحيـك ال  

  فإنك لو سألت حياةَ يــومٍ       

  سوى األجل الذي لك مل تطاعي  

  قَطَري بن الفُجاَءة

  

ولكل أمة أجل، فـإذا جـاء أجلـهم ال    ( ـ 4

  ) يستأخرون ساعة وال يستقدمون

  34: القرآن ـ األعراف

5   يف جسم القتيل به ـ القاتلِ السيف  

  وللسيوف كما للناس آجالُ 

  املتنيب  

  ـ وحنن أناس ال نرى القتلَ سبةً   6

  إذا ما رأته عامر وسلولُ    

ـَنا لنـا         يقرب حب املوت آجال

  وتكرهه آجالُهم فتطـولُ     

  السموأل

  "املنية، املوت : نظر كذلكا"

يف  ) م و ت(وعندما يعـود القـارئ إىل مـادة    
) تاملـو (من املعجم، جيد موضوعني مها  526الصفحة 

 استشهاداً 134) املوت(ويندرج حتت موضوع ). امليت(و
. ألفبائيـاً  من الفكر العريب القدمي واحلديث مرتبة ترتيبـاً 

على سبيل املثال  ،وسندرج هنا بعض هذه االستشهادات
  :ال احلصر

  املوت ـ1230

  ـ أحاول أن أموت بغري وعي     2"   

  خمافة رؤية املوت اخلطريِ 

  ف علي نقصـاً       ولكين أخا        

  حبرماين من الدرس األخريِ

  أمحد الصايف النجفي
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: إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث" ـ 3
ع به، أو ولد صاحل نتفَصدقة جارية، أو علم ي

  ."يدعو له

  ـ متفق عليه ـ) ص(النيب 

ي؟ فواهللا ما أبايل أسـقطت  نِونفُوخت تواملَبِـ أ4َ
  .سقط عليعلى املوت أم 

  علي بن أيب طالب

  أرى املوت داًء ال يبلُّ عليله  ـ12

  وما اعتلّ من القى من املوت شافياً   

  الشريف الرضي                        

  أال موت يباع فأشتريه   ـ22

 فيه فهذا العيش ما ال خري  

  )يف شبابه عندما كان فقرياً(الوزير املهليب 

  .مما بعده، وأشد مما قبلهاملوت أهونُ  ـ26

  أبو بكر الصديق

  املوت باب وكل الناس داخلُه   ـ27

  يا ليت شعري بعد البابِ ما الدار؟ 

  أبو العتاهية

  ."الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا"  ـ34

  )ص(النيب                 

إن التاريخ سخيف، كما أن املوت سخيف،  ـ41
وال يبلـغ مـن   ألن املوت يعيش بني الناس 
  .نفوسهم موعظة وال إصالحاً

  )جنة الشوك: يف( طه حسني 

ـ كُ ولَت وواملَ مككُّرِدوا يونكُا تمنيأَ( ـ49 نتيف  م
بوجٍر مشيٍةد(  

  78: القرآن ـ النساء

  سواي يهاب املوت أو يرهب الردى   ـ66

  وغريي يهوى أن يعيش خملدا  

  هر إن ســطا  ولكنين ال أرهـب الد

  إذا عدا امؤاملوت الز رذَحوال أَ

  ابن سناء امللك

  ]شر من املوت ما يتمنى له معه املوت [  ـ67

  ] قول مأثور[ 

ـ 73 فاإلنسان ال يناله من بعد املوت شيء مـن األذى   ـ
ليس إال للحي وهو يف ، بتةً، إذ األذى حس واحلس

  ...حالة حياته

  )طب النفوس :يف(أبو بكر الرازي 

  فلقد حن للترابِ تراب... ـ77

  عبد العزيز الرفاعي

  )توةُ املَقَائسٍ ذَفْن لُّكُ(  ـ86

  57: القرآن ـ العنكبوت               

  

  كم من عليلٍ قد ختطاه الردى  ـ87

ده والعوطبيب فنجا ومات  

  علي بن اجلهم



4   
 
 

 

  رينا  ضال جتزعي، فاملوت ليس ي ـ88

  شورـا إياب بعده ونفـلن  

  الورى  يإنا سنبقى بعد أن ميض

   ويزولُ هذا العاملُ املنظور  
  إيليا أبو ماضي

  ]ال عتاب بعد املوت[  ـ89

  ]قول سائر[ 

الناس ميوتون بسبب أو بـآخر  . من املوت حيدال م ـ90
  وبال سبب على اإلطالق

  )قصر الشوق: يف(جنيب حمفوظ 

   يف األمسِ بيننا  ر آي اِهللاسفَم ـ104

  ر للورى آيةَ املوتساليوم فَ مقُ  

  )يرثي حممد عبده( أمحد شوقي 

  ...هناك دائما موت مؤجل ـ114 

  جربا إبراهيم جربا
  )يوميات سراب عفان: يف( 

  وقد فارق الناس األحبةَ بعدنا     ـ123

  وأعيا دواُء املوت كلَّ طبيبِ

  املتنيب

  بالسيف مات بغريه ومن مل ميت  ـ130

  واحد واملوت تعددت األسباب  

  ابن نباتة السعدي

  ."األجل، القتل، املنون، املنية: انظر كذلك"

ويثري هذا املعجم عدة أسئلة وإشـكاليات  صدور .
تب فكُ). معجم(وأول هذه القضايا التعريف النمطي للفظ 

اللسانيات ومعظم املعاجم تتـاب  ك"بأنه ) املعجم(ف عر
حيتوي على مفردات لغوية خمتارة مرتبـة ألفبائيـا مـع    
معلومات عن معانيها ونطقها وهجائها باللغة نفسـها أو  

ق هذا التعريف علـى املعـاجم   دصوقد ي". بلغة أخرى
اللغوية األحادية أو الثنائيـة اللغويـة، العامـة منـها و     

 لبقية املصـنفات  جامعاً املتخصصة، ولكنه ال يعد تعريفاً
ي مـثال معجـم   غطِّفهو ال ي". معجم " اليت حتمل اسم 

معجم "االستشهادات وال ينطبق على معاجم األعالم مثل 
لياقوت احلموي، ناهيك بكثري من الكتب الـيت  " األدباء

تصر اليوم وحتمل اسم معجم مثل املعجـم السـينمائي   د
الذي ترتحسـب   فيه أمساء الشرائط السينمائية مرتبةً ب

مرجِخا أو عناوينها مع نبذة خمتصرة عن كل شريطيه.  

" وهلذا فإن الدكتور علي القامسي يرى أن كلمـة  
ـ " معجم  ع داليل، ومل يعـد املعجـم   قد خضعت لتوس
على مفردات حمدودة ومعلومات لغوية عنها، وإمنا  مقتصراً

قد يشتمل املعجم على موضوعات أو مواد خمتـارة مـن   
. أو مـا شـاكله   ألفبائياً مرتبة ترتيباًنشاط إنساين معني و

كتاب مرجعي يضم " ويعرف معجم االستشهادات بأنه 
، شواهد نثرية وشعرية مرتبة بطريقة مالئمة، عادة ألفبائياً

  . حسب املوضوعات أو أمساء املؤلفني

هو  ،هذا املعجم ثريها صدوراليت ي ،والقضية الثانية
و املكتبة العربية من معجـم  لُعن أسباب خ املٌلحالتساؤل 

لالستشهادات على الرغم من أن املعجمية العربية هي أقدم 
من  ا هائالًمالصناعات املعجمية يف العامل، وأا أنتجت كَ

البن منظور، " لسان العرب" املعاجم الشهرية مثل معجم 
" بـادي، ومعجـم   أللفريوز" القاموس احمليط " ومعجم 
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رات، بل مئات من املعـاجم  للجوهري، وعش" الصحاح 
ولكننا ال جنـد يف  . األخرى املشهود هلا باجلودة والتفوق

لالستشهادات، يف حـني أن   واحداً املكتبة العربية معجماً
من معاجم  معجماً 320اللغة اإلنكليزية تتوفر على حوايل 

االستشهادات، كما يدلنا مح أويل قُسنا به يف الشـبكة  م
، وأن اللغة الفرنسية تتوفر "اإلنترنت " لالتصاالتالدولية 

لالستشهادات، مثـل معجـم    معجماً 80على أكثر من 
االستشهادات الفرنسية، ومعجم االستشهادات من العامل 

  . كله، ومعجم االستشهادات املوسيقية، وغريها

فه ويتطرق الدكتور القامسي يف مقدمته الوافية ملصن
إىل  ،أربعني صـفحة اليت تقع يف  ،"معجم االستشهادات"

السـؤال املطـروح    عنهذه القضية، وجيتهد يف اإلجابة 
  : فيقول

إن ضخامة تراث العـرب الفكـري جعلـت    " 
صناعتهم املعجمية، املتقدمة يف منهجيتـها املتطـورة يف   
أساليبها، جتنح إىل نوع من التخصص يف تصنيف معاجم 

وال مـن   االستشهادات، إذ مل يكن من املستساغ نظرياً
ملمكن عمليا أن يصنف معجم واحد لالستشهادات يضم ا

بني دفتيه مجيع استشهادات العرب من القـرآن الكـرمي   
. واحلديث النبوي الشريف واحلكم واألمثال والشعر والنثر

فالقرآن الكرمي، مثال، ـ أيام ازدهار احلضـارة العربيـة    
اإلسالميةـ كان العلماء واألدباء حيفظونه ويستشـهدون  

كلها، فأية آية يا ترى يؤثر املعجمي وخيتار ليدرجها  بآياته
يف مصنفه؟ وهذا األمر يسري كذلك على احلديث النبوي 
الشريف، وينطبق إىل حد ما على جيد أشـعار العـرب   

كَومشهور أمثاهلم وحهم وأقواهلم املأثورةم.  

وهلذا كله فإن املعجم العريب اهتدى إىل سـبيل  " 
اجم استشهادات متخصصة مثل أيسر يتجسد يف إنتاج مع

كتب االقتباس من القرآن الكرمي، وكتب األمثال، وكتب 
األبيات الشعرية املستخدمة يف التمثيل، ولُهجرا م ".  

ومن القضايا اليت يثريها صدور هذا املعجم أن بعض 
وعلى الرغم . األبيات الشعرية أو األقوال خمتلف يف نسبتها

من أن املؤلف بذل جيف نسبة الشـواهد إىل   واضحاً داًه
قائليها فإنه اضطر يف مواضع عديدة إىل عدم نسبة البيت 
الشعري الشائع املشهور إىل شاعر بعينه، أو نسبة البيـت  

  :فالبيت املشهور. الواحد إىل أكثر من شاعر

  ال تنه عن خلق وتأيت مثله     

  عار عليك إذا فعلت عظيم   

أيب األسود الـدؤيل  تنسبه كتب األدب العريب إىل 
تارة، وإىل املتوكل الليثي تارة أخرى، وإىل األخطل تارة 
ثالثة، وإىل سابق الرببري تارة رابعة، وإىل الطرماح بـن  

وهلذا يضطر كثري ممن يستشهد ذا . حكيم تارة خامسة
  .كما قال الشاعر: البيت بقوله

هذه الظاهرة إىل مجلـة   ،يف مقدمته ،فويعزو املؤل
سباب يف مقدمتها تقاليد رواية الشعر العريب الـيت  من األ

اعتمدت لفترة طويلة على النقل الشفوي وعلى الـذاكرة  
البيت إىل غري قائله البشرية اليت قد ختون صاحبها فينسب .

ويتحمل بعض الرواة املسؤولية عن ذلـك فقـد كـان     
بعضهم يتوفر على قابلية مدهشة يف حفظ الشعر وتذوقه 

رة هائلة على نظمه وتدبيجه ، ولكنه كـان  ويتحلى مبقد
وهذا مما حدا . ينحل شعر الرجل غريه ويزيد يف األشعار

بالدكتور طه حسني إىل الشك يف صحة الشعر اجلـاهلي  
) يف الشعر اجلـاهلي (وبسط وجهة نظره تلك يف كتابيه 

ومن تلك األسباب تضمني الشـاعر  ). األدب اجلاهلي(و
علـى سـبيل االستشـهاد     ،من الشعر يف قصـيدته  بيتاً
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ولكن الرواية الشـفوية ال حتـتفظ بعالمـات     ،والتمثيل
التنصيص فيظن السامع أن البيت املضـمن يف القصـيدة   

ومن تلـك األسـباب تزايـدات    . هيلإلصاحبها فينسبه 
، والسرقات الشـعرية   )توارد اخلواطر(النساخ، واملواردة 

رة والغصب مبختلف أنواعها كاالنتحال واالهتدام واإلغا
  . نقد الشعر يف األدب العريب ا كتبهصلتواملرافدة، اليت فَ

مـدى   ،ومن القضايا اهلامة اليت يثريها هذا املعجم
ف عصور اللغـة  هذا املعجم لالستشهادات يف خمتل متثيلِ
فمـن املعـروف أن    .ربية ومتباين أصقاع الناطقني االع

خيية إىل أخـرى  االستشهادات الشائعة ختتلف من فترة تار
انيا قد تفما يستشهد به يف موري. وتتباين من بلد إىل آخر

 عما يستشهد به يف الـيمن نظـراً   أو قليالً خيتلف كثرياً
الشتهار بعض الشعراء واملفكرين الـوطنيني يف بالدهـم   

وهـذه  . أكثر من اشتهارهم يف البالد العربية األخـرى 
ونقصـد مبدونـة   . مبدونة املعجمي القضية تتعلق أساساً

املعجمي النصوص اليت يستقي منها املعجمي مادتـه، إذ  
. وتارخييـاً  ينبغي أن تكون هذه املادة متوازنة جغرافيـاً 

وبإلقاء نظرة سريعة على مواد املعجم وأمسـاء املـؤلفني   
وعناوين املراجع، يتضح لنا أن املؤلف  الذي درس علـم  

جتمعت لـه  املعجم يف إحدى أرقى اجلامعات األمريكية و
علـى أن   معمقة يف تأليف املعاجم، كان حريصـاً  ةخرب

تكون استشهاداته مستقاة من خمتلف عصور اللغة العربية 
وهي قضية تطرق إليهـا يف  . ومن األقطار العربية مجيعها

ولكن هذا ال ينفـي أن بعـض األفـراد    . مقدمته الوافية
يستشهدون بنصوص مل يضمها املعجـم، ال ألن األذواق  

 وإمنا أيضاً ،اين من فرد آلخر ومن مكان آلخر فحسبتتب
فكلما . وزمنية كذلك ماديةً اًألن للمدونة املعجمية حدود

 اتسعت املدونة أصبح املعجم أصـدق وأدق .ونـ ع أن  ملَ

من طلبة الدراسات العليا أمضوا مخس  يهف ومساعداملؤلِّ
ية املتنوعة نة من املطبوعات العربسنوات يف مجع مادة املدو

ـ   ه قدميها وحديثها، كما استغرق إعداد املعجـم وطباعت
  .أكثر من مخس سنوات أخرى

وتتصل ذه القضية مسألة أخرى هي ما الحظناه 
ت منـهم  سبِفني الذين اقتمن أن الغالبية العظمى من املؤلِّ

واالستثناءات قليلة . هم ليسوا من األحياءاالستشهادات 
يب حمفوظ، الروائي العريب الوحيد ، كما يف حالة جنجداً

ولعل السبب يف ذلك أن األقوال . احلائز على جائزة نوبل
اجليدة حتتاج إىل مرور وقت كاف لتشيع ويستا، شه د

ويستطيع املعجمي العثور  عليها وتضـميننتـه  ها يف مدو
مث  ، كانت يف األصـل أقـواالً  فاألمثال، مثالً. هومعجم

حها الشيولَوواالستعمال على مرور الزمان إىل أمثـالٍ  ع 
ولعل الدكتور القامسي اسـتبعد  . سائرة على أفواه الناس

القليلةَ االستشهادات املتكررة لبعض املؤلفني األحياِء غري 
اليت ضمتها مدونهت  .  

علـى فهرسـني    ،يف آخره ،ويشتمل هذا املعجم
ويف  .أحدمها فهرس املوضوعات واآلخر فهرس املـؤلفني 

رأينا أن املعجم حباجة إىل فهرس للمعاين وفهرس آخـر  
رضـيت مـن الغنيمـة    [ فإذا نظرنا إىل املثل . لأللفاظ 
ملـن   الذي يضرب يف القناعة بالرجوع سـاملاً ] باإليابِ 

خاب يف مسعاه، جند أن املؤلف أدرجه ـ وهـو علـى    
ر عليه ثُعيجم، ويف املع) اخليبة(صواب ـ حتت موضوع  

إىل جانب أمثال واستشهادات ) خ ي ب(رئ يف مادة القا
/ رجع[ و ] أخيب من حنين [أخرى تتعلق باخليبة مثل  

] كطالب القَرن جـدعت أذُنـاه   [ و ] عاد خبفّي حنني 
ولكن القارئ قد يستفيد من املثل األول إذا كان . وغريها

أو حىت عن ) اإلياب (أو لفظ ) الغنيمة(يبحث عن لفظ 
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ولكنه ال يستطيع العثور علـى  . لرجوع أو العودةمعىن ا
. هذا املثل لعدم وجود فهرس لأللفاظ أو فهرس للمعـاين 

ويف تقديرنا أن إضافة هـاذين الفهرسـني سـتؤدي إىل    
تضخيم حجم املعجم إىل الضعف على األقل، ولكنـها  

  .تزيد من فائدته للقارئ

، نود أن نئ املؤلف على جهوده القيمة يف وختاماً
ـ   ميدان تطوير املع  دجمية العربية وارتيـاد جمـاالت أج

وال شك أن هـذا املعجـم   . يف البحث اللساين وأرحب
سيع طبعات الحقة تضم إليها ما فات املؤلِّطبمن أقوالٍ ف 

  . وما استجد من استشهادات

  

  

   
 



 

  ملاذا ألّفت معجم االستشهادات وكيف؟
  

  )*(علي القامسي .د          

  

                                                           
    خبري يف املعجمية واملصطلحية  )*(

فأنا مل أعرفه فيما مضى من حيايت، ومل أكن أتوقع مالقاته فيما ! ذا الضيف الثقيل الذي يسمونه السأمال أدري كيف حلّ بربعي ه
  . وليس يف ماضي ما يشجعه على القدوم، وال يف فضائي النفسي ما يغريه بولوج عاملي. يقبل من حيايت

فيه، وال قيمة له، وال فائدة ترجى من ورائه، على الرغم  يف بداية األزمة أخذت أحس بأن ما أفعله ليس بالشيء اجلديد، ال إبداع
فكنت أُخضعها خطوة خطوة لألهداف اإلجرائية , من أنين كنت أحرص كلَّ احلرص على تطوير أعمايل لتتسم باجلدة، واالبتكار، والفاعلية
  .التخطيط وحل املشكالتاليت كنت أحددها بعد مسحٍ للحاجات الفعلية، يف ضوء ما تعلمته يف أمريكا من دروس 

راح يسيطر على عقلي وتفكريي، ويصيب . مث أخذ هذا الشعور القاسي املؤمل ميد أذرعه مثل أخطبوط كريه إىل كياين وذايت
  ... حواسي بنوع من املرض ال ينفع معه دواء، فأضحت األشياء تبدو قامتة لعيين، ال رواء فيها وال اء

لل يف احلياة نتيجة شعوري أنين حققت كلّ طموحايت املتواضعة فملكت ما أردت امتالكه من ترى هل كان هذا السأم أو امل
هل كانت طموحايت حمدودة وغاييت قريبة، فلما بلغتها انتهى الشوط بالنسبة إيلّ ومل يعد ما يدعوين . شهادات ووظائف ومتاع متواضع

ومللمت وريقات نفسي اليت بعثرا ريح . ايت، أو باألحرى ما تبقى من حيايتملواصلة اجلري؟ وعقدت العزم على أن أفعل شيئا ألنقذ حي
  ...األزمة اهلوجاء، ومجعت ما بقي من أوشال عزمييت، وفتشت يف الركام عما ظلّ من إراديت، وأعملت الفكر، وأجهدت الذهن ألجد احللّ

وبعبارة أخرى، إنين مل أقبل اهلبة ومل . لكنين أمهلت كلّ شيءوبعد تفكري طويل، خلصت إىل نتيجة مفادها أن اهللا وهبين كلّ شيء و
أتوجه .وهبين اهللا تعاىل نعمة البصر، ولكنين أنظر وال أرى، وأحدق فيما حويل وال أبصر شيئاً. استفد من العطية، وكأنين مل أحصل على شيء

ال أرى البحر يعانق زرقة السماء، . حييط يب من اء  وجالل ومجالكلّ صباح إىل مكتيب فأسلك طريقاً بني الغابة والبحر ،ولكنين ال أرى ما 
هية وال أرى األمواج ترمتي يف أحضان الشاطئ، وال أرى خضرة الغابة تلون الشفق ، وال أرى قوس قزح ميأل األفق، ويرسم ألوانه املشعة الزا

  .على األرض والسماء واملاء

الغابة تزخر بأنواع الطيور املغردة، عنادل . يف هذه الطريق كلّ صباح وال أمسع شيئا ومنحين اخلالق نعمة السمع، ولكنين أسري  
تغين، وعصافري تزقزق، ومحام يناجي بعضه بعضا، وأنا ال أمسع شيئا، كما لو كانت أذناي قد أُغلقتا بغطاء حديدي ثقيل مثل قرب فرعوين، 

  .  اة الراقص الذي يعزف بلطف وإحلاف على باب ذلك القربوكما لو كان دماغي قد حنط فلم يعد يستجيب للحن احلي

  ...والعادة تلغي شهقة اجلدة ولذة الصدمة األوىل. لقد اعتدت على املرور يف هذه الطريق حىت أماتت العادة باصريت وحمت بصرييت

. وإعادة استخدامها فيما خلقت له إذن، لقد جنحت نسبياً يف إيقاظ حواسي اليت كانت تغطّ يف سبات طويل، وبعثها إىل احلياة،  
بيد أن هذه املتعة احلسية ال تكفي، فقد علمين أيب يف صغري، من بني ما . وأمتعت نفسي ا، وأدخلت السرور والرضا على قليب بواسطتها

انب إنسانيته الثالثة علمين ونسيت، أن اإلنسان يتكون من جسم وروح وعقل، ولكي يستكمل اإلنسان إنسانيته ال مفر له من تنمية جو
  .بصورة متوازنة، لئال يكون له جسم فيل وعقل عصفور
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إذن، ال بد من أن أغذي عقلي كذلك مبعطيـات  
 عرفة يف آن واحد، وتنطوي على حتدتتوفر على املتعة وامل

  . من التشويق إىل حيايت جديد لذيذ يضيف شيئاً

وملاذا ال أعيد دراسة التراث الفكري العريب قدميـه  
يثه، وأستخلص جواهره أو جوهره؟ وهذا مشـروع  وحد

يستغرق العمر كله وال اية له، وسـأظل أجـري وراءه   
طوال حيايت، فال يعود للسأم منفذ إىل نفسي، وال للضجر 

  .موطئ قدم يف ربعي

 ةوأردت أن يكون هذا املشروع ذا معامل واضح  
وغايات نفعية، ليس يل فحسب بل لغريي كـذلك، ألن  

وهلذا فكـرت يف مجـع   . نفع كشجرة بال مثر الاملعرفة ب
ومكنون حكمته، وروائع نثـره  خالصات الفكر العريب ،

وشعره، مث ترتيبها يف كتاب بشكل ييسر الوصول إليهـا  
ولكن ما هي خصائص هذه اجلواهر وما . واالطالع عليها

مساا وألواا كيما ألتقطها من بني ماليني الكلمات اليت 
  بة العربية؟ مل يطل يب التفكري ألهتدي إىل أن تزخر ا املكت

االستشهادات هي جوهر األفكـار، ألن النـاس   
يكتبون أروع ما يقرأون، وحيفظون أبدع مـا يكتبـون،   

ويشيع بني الناس أرقـى  . ويستشهدون بأمجل ما حيفظون
ما يستشهد به فيذهب مثال سائرا أو حكمـة مشـهورة   

  . فيتمثل به الداين والقاصي

قمت محاسيت للمشروع عندما تنبـهت إىل أن  وتفا
املكتبة العربية، على الرغم من ثروا املعجمية الضـخمة  

وازددت رغبة يف األمـر  . ختلو من معجم لالستشهادات
عندما وقفت على إحصائية تشري إىل أن اللغة اإلجنليزيـة  

معجماً خمتلفاً لالستشهادات، وأن املكتبة  320تتوفر على 
  .معجماً لالستشهادات 80أكثر من  الفرنسية تضم

  

   وشرعت يف إعادة قراءة أمهات التراث العـريب 
ف األقطار العربية، وروائع الكتب احلديثة الصادرة يف خمتل

ألضمن ملدونيت املعجمية التمثيل الزماين والتوزيع املكـاين  
وكلما استشهد مؤلِّف بشاهد مـن الشـواهد   . الالزمني

آنذاك يف  ومل أبت. يف اذةتها دونته  على جذاذة ووضع
طريقة ترتيب املعجم، ألنين كنت أدرك أن عملية اجلمـع  

  . تلك ستستغرق سنوات طويلة

وبعد أربع سنوات من العمل على تلك الصورة،   
وصلتين دعوة من اجلمعية املعجمية األوربية لتقدمي حبـث  

اخلامس للمعجمية الذي كان سيعقد يف إىل املؤمتر العاملي 
فعزمت . جامعة متربة يف فنلندة بعد سنة من تاريخ الدعوة

على أن اكتب يف موضـوع معـاجم االستشـهادات    
ومشكالت تصنيفه، لكي أغتنم فرصة املؤمتر للتداول مع 

. ول املمكنة لتلـك املشـكالت  لاملشاركني فيه حول احل
قُبلت الدراسة اليت قدمتها ونشرت يف كتـاب أعمـال   

در قبل انعقاد املؤمتر إلتاحـة الفرصـة   الذي ص) 1(املؤمتر
للمشاركني لدراسة البحوث قبل حضورهم إىل مكـان  

  .  االجتماع حبيث يكون املؤمتر لقاء للتدارس والتحاور

معجمياً، وكـانوا   250كان عدد املشاركني يناهز 
عقد كـل  جلسات متوازية ت 5يتوزعون باختيارهم على 

وري، وجـدت أن  وعندما حان د. يوم يف حماور خمتلفة
معجمياً كنـت   40عدد املشاركني يف تلك اجللسة يفوق 

على معرفة شخصية ببعضهم، وودت أن أتعـرف علـى   
بعضهم اآلخر، فتبني يل أن جلّ املشـاركني يف اجللسـة   

وكان . كانوا من مصنفي معاجم االستشهادات يف أوربا
بينهم أستاذي الربفسور داغ غندرسون، الذي كان قـد  

  ي ـإحدى الدورات الصيفية يف جامعة أوسلو ف درسين يف
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النرويج، والذي ألَّف  معجم االستشـهادات النروجيـي   
  ، )2("الكلمات انحة" وعنونه بـ 

وبدال من أن ألقي ملخص دراسيت يف تلك اجللسة، 
طرحت على املشاركني فيها عدداً من األسئلة واملشكالت 

وقد سروا لتلك . ئهمملناقشتها واالستفادة من خربم وآرا
الطريقة ألم كانوا يبحثون كذلك عن كيفيـة حتسـني   

فمعاجم االستشهادات يف أوربـا تصـدر يف   . معامجهم
 فوها طبعات متالحقة ملا حتظى به من إقبال، ويقوم مصـن

بإدخال تعديالت مستمرة عليها، فـيغريون بنيتـها، أو   
يعيدون طريقـة ترتيبـها، أو حيـذفون منـها بعـض      

شهادات اليت مل تعد شائعة لسـبب أو آلخـر، أو   االست
  .يضيفون إليها ما استجد من استشهادات، وما إىل ذلك

كانت مسألة ترتيب االستشهادات يف املعجم من   
املشكالت اليت واجهتين وتدارستها مع املشاركني يف تلك 

فمعاجم االستشهادات قد تتخذ واحداً من أنواع . اجللسة
  :الترتيب التالية

وترتب فيه املـداخل طبقـا   : ترتيب حسب املؤلفال −
وحتت اسم كـل  . د بأقواهلمألمساء الكتاب الذين يستشه

رتب أقواله ألفبائياً أو زمنياً أو حبسب الكتـاب  كاتب، ت
  .الذي وردت فيه

وتصــنَّف فيــه : الترتيـب حســب املوضــوعات  −
االستشهادات طبقاً للموضوع الذي تتعلق به، مث ترتَّـب  

 .عات ألفبائياً أو حبسب اجلذراملوضو

وتصنَّف فيه االستشـهادات  : الترتيب حبسب التاريخ −
حبسب احلقب التارخيية وحتـت كـل حقبـة ترتـب     

 .االستشهادات حبسب مؤلفيها أو موضوعاا أو أوائلها

  

وقد وقع اختيـاري  . ولكل ترتيب حسناته وسيئاته
ا يف مقدمة  على الترتيب املوضوعيمعجم "ملربرات ذكر

  ".االستشهادات

بعد مخس سنوات من العمل توقفت عن إضـافة  
االستشهادات اجلديـدة للمجـذة، ألن العثـور علـى     
استشهادات جديدة عملية ال تنتهي فهي مرتبطة بالقراءة، 
وطالب املعرفة ال يتوقفون عن القراءة والكتابة، فهم كما 

  ". مع احملربة إىل املقربة " قال اإلمام أمحد بن حنبل 

فطبعت مسودات الكتـاب  . وبدأت عملية الطباعة
يف الرباط يف مطبعة كانت تستخدم حاسوباً مـن نـوع   

واستغرق تصحيح املسودات الطباعية أكثر من . ماكنتوش
سنتني كان يساعدين فيها ثالثة من األصدقاء، وهي عملية 

وزاد من صعوبتها يف . شاقة مؤملة، يعرفها كلُّ من جرا
ا أضفنا الشكل لآليات القرآنية واألحاديث هذا املعجم أنن

النبوية ولكثري من مفردات األبيات الشعرية ليستقيم الوزن 
وجلميع األلفاظ األخرى اليت تسـتدعي الشـكل لرفـع    

  . االلتباس املتوقع

وعندما مت االتفاق مع مكتبة لبنان يف بريوت لنشر 
م املعجم، مل يستطع مطبعيوها حتويل نظام ماكنتوش للنظا

الذي يستعملونه والذي حيقق هلـم اقتصـاداً يف حجـم    
. فأعلموين بأم سيعيدون تصفيفه، أي طباعتـه . املعجم

فوافقت على شرط أن ال يطلبوا مين تصحيح املسـودات  
ولكن عندما . الطباعية، ألجنب نفسي املشقة اليت عانيتها

صدر املعجم وألقيت نظرة هنا وهنـاك علـى حمتوياتـه    
بعض األخطاء، شق علي ذلك أكثر مما كان ووقفت على 

إن نقطـة زائـدة، مـثال، يف أحـد     . سيؤملين التصحيح
  :االستشهادات قلبت املعىن رأسا على عقب وأفسدته
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 يا دار عاتكة الذي أتغـزلُ   

ـّلُ       حذر العدى، وبه الفؤاد موك

 إين ألمنحك الصدود وإنين      

ألمي لُ ـ قسماًـ إليك مع الصدود  

فالشاعر األحوص كان يبتعـد عـن دار عاتكـة    

فهـو ال  . ويتعزله، خمافة أن يدرك األعداء غرامه بعاتكـة 
  .يتغزل به، كما أخطأ مصحح املطبعة
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